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ز. محّمد ْبن  ُفَضْیل  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 129
131 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ح. َبطاِئنی  
133 �������������������������������������������������������������������������������������������������������� اب    َمُة ْبُن  َخّطَ

َ
ط. َسل

ی. شیخ صدوق  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 133
3-4-4. موهوم دانستن حضرت مهدی؟ع؟  ������������������������������������������������������������������������� 136
137 ���������������������������������������� یت در نگاه فریقین )اهل تسّنن و شیعه(   3-4-4-1. مهدو
نتیجه آن که:  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 147

فصل چهارم:
 نقد رویکرد برقعی در فهم آیات و بی اساس پنداشتن روایات

 تأویلی شیعه در آیاِت استخالف، استضعاف، میراث و اظهار دین  /149
تمهید  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 151
4-1. "آیۀ استخالف": آیۀ پنجاه و پنجم سورۀ نور  ���������������������������������������������������������������������������������� 152
153 ���������������������������������������������������������������������������������������������� 4-1-1. آیۀ  استخالف و شأن نزول آن  
154 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4-1-2. مراد از اّمت های پیشین 
156 ���������������������������������������������������������������������������������������� 4-1-3. مراد از مؤمنان و حکومت موعود 
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157 ������������������ 4-1-4. برقعی و تفسیر به رأی دانستِن موعود بودِن مهدی؟ع؟ در آیۀ استخالف  

158 �������������������������������������������� 4-1-4-1. در هم آمیختِن معانِی مختلف واژۀ »استخالف« 

4-1-4-2. خالف نمایِی کالم شیخ طوسی در بیان برقعی  ������������������������������������������������� 160

161 ����������������������������������������������������������������������������������������������� 1. کالم شیخ طوسی در تبیان  

2. کالم شیخ طوسی در تلخیص الّشافی  �������������������������������������������������������������������������� 162

164 ���������������������������������������� 3. کالم شیخ طوسی در مصباح المتهجد و سالح المتعبد 

164 �������������������������������������������������������������������������������������������� 4. کالم شیخ طوسی در الغیبه  

165 ����������������������������������������������������������������������� 4-1-4-3. مغالطه  برقعی در ارائۀ  نظر طبرسی  

166 ������������������������������������������������������������ 4-1-4-4. مغالطه  برقعی در ارائه  نظر ابوالفتوح رازی  

168 ����� ذیَن ِمْن َقْبِلِهْم«  
َّ
َف ال

َ
4-1-4-5. خطای برقعی در تعییِن وجه َشَبه در »َکَما اْسَتْخل

4-1-4-6. ادعاِی تحقق"تمّکن بدون خوف"  ������������������������������������������������������������������������ 170

171 ����������������������������������������������������� 4-1-4-7. استفادۀ برقعی از نهج البالغه در نقد روایت 

الف( متن خطبۀ 146 نهج البالغه  ���������������������������������������������������������������������������������������� 172

173 ����������� لت خطبه 146 نهج البالغه با نگاهی به شارحان نهج البالغه   ب( بررسی دال

175 ��������������������������� کت بودِن ظهور عبارات خطبه از اشاره به آیۀ »استخالف«   1. سا

2. منحصر کردِن تمام وعده های خداوند به یک آیه  ��������������������������������������������������� 175

176 ���������������������������������������������� 3. برحق دانستن سپاه خلیفه از زبان امیر مؤمنان؟ع؟  

176 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. جهادهای ساختگی  

177 ��������������������������������������������������������������� 5. منحصر کردن آیه در اصحاب رسول خدا  

177 ��������������� 6. ارتباط حکمت 209 نهج البالغه به آیۀ "استخالف" از دیدگاه برقعی 

4-1-4-8. طعنۀ برقعی به اسناد روایات موجود در ذیل آیۀ »استخالف«  ������������������������179

182 ���������������������������������������������� 4-1-4-9. وضعّیت روایات موجود در ذیل آیۀ »استخالف«  

182 ������������������������������������������������������������������������������������������ 4-2. آیۀ استضعاف: آیه  پنجم سورۀ قصص  

183 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4-2-1. محتوای آیه  

184 ��������������������������������������������������������������������������������� 4-2-2. ایرادات برقعی بر آیه  و پاسخ به آن ها  
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185 ����������������������������������������������������������������������� 4-2-2-1. مغالطه در ارائۀ نظر ابوالفتوح رازی  

186 ��������������������������������������������������������������� 4-2-2-2. رد یا قبوِل معانی مختلف واژۀ »أرض«  

187 ������������������������������������������������������������������������������������� 4-2-2-3. سکون آیه بر یک مصداق  

189�������������������������������������������������������������������������������������������� 4-2-2-4. امام بودِن بنی اسرائیل  

189�������������������������������������� 4-2-2-5. افادۀ معنای مفرد از واژۀ جمع )اطالق جمع بر مفرد(  

190 ���������������������������������������������������������������������������� 4-2-2-6. ماضی معنا کردِن افعال مضارع  

191 ��������������������������������������������������������������������������� لت فعل مضارع بر زمان گذشته   الف( دال

192 ���������������������������������������������������������������������������������� لت فعل مضارع بر زمان حال   ب( دال

192 ����������������������������������������������������������������������������������� لت فعل مضارع بر زمان آینده   ج( دال

193 ������������������������������������������������������ لت فعل مضارع بر زمان آینده توأم با پیوستگی   د( دال

لت فعل مضارع بر استمرار یک عمل بدون قید زمان  ������������������������������������������� 193 هـ( دال

4-2-2-7. تأّخر معلولی آیه نسبت به جمالت قبل  ������������������������������������������������������������� 194

195 ���������������������������������������������������������������� 4-2-2-8. ارائۀ یک اّدعای بی سند توّسط برقعی  

197����������������������������� 4-2-2-9. معطوف بودِن جمالت )ذکر سخنان آلوسی بدون ارجاع(  

198������������������������������������������������������������������������������������� 4-3. آیۀ میراث صالحان: آیۀ  صد و پنج انبیاء  

199 ���������������������������������������������������������������������������������� بور از میان کتب آسمانی   4-3-1. انتخاب ز

4-3-2. منظور از بندگان صالح  ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 199

4-3-3. ایرادات برقعی بر روایات مربوط به آیه 105 انبیاء  ������������������������������������������������������������� 200

201 ��������������������������������������������������������������������������� کریم   4-3-3-1. بررسی واژۀ »أرض« در قرآن 

4-3-3-2. انحصار مصداق »صالحان« در افرادی خاص  ������������������������������������������������ 206

207 ������������������������� 3-3-3-4. سخنی در بشارت حکومت صالحان، در مزامیر داوود؟ع؟  

4-4. آیۀ اظهار دین: آیۀ  سی و سه سورۀ توبه  ������������������������������������������������������������������������������������������� 208

209������������������������������������������������������������������������������������������������ 4-4-1. ایرادات وارده از ناحیۀ برقعی 

4-4-1-1. اشتباه در فهم روایت  ������������������������������������������������������������������������������������������������� 210

210 �������������������������������������������������������� 4-4-1-2. ارجاع ضمیر در »لُیْظِهَرُه« به رسول و نه دین  

211 ������������������������������������������������������������������������������������������� 4-4-1-3. وحدت ادیان ابراهیمی  
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فصل پنجم: 
 نقد رویکرد برقعی در فهم آیات و بی اساس دانستِن 

روایات تأویلی شیعه در باب مهدویت  /215
تمهید  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 217
217 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5-1. مغالطه در وجوه معنایی  
217 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� هود:8  
220 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ابراهیم:5  
225 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� طه: 113  
227 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� أنعام: 158  
230 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� بقره: 3-1  
ملک: 30 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 233
لی  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 236 5-2. نقد دال
236 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� شعراء: 4-3  
توبه: 32  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 237
241 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� صف:13  
تکویر: 16-15  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������243
245 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� حدید: 17 
249 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� آل عمران: 140 
نحل: 46-45  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 252
سجده: 21-20 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 253
255 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� مّدثر: 48-38  
260 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� لیل: 2-1 
الرحمن: 64  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 263
غاشیه: 2-1  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 264
265 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5-3. استناد به قواعد ادبی  
266 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� توبه: 3  
269 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  قلم: 15 - مطّففین: 13 
270 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5-4. استناد به سیاق آیات  
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یات: 23-22  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 270 ذار
272 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فّصلت: 53  
نمل: 62  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 274
الّرحمن: 41  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 275
277 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� حدید: 16  
قمر: 1  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 278
5-5. استشهاد به قول مفّسران شیعی ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 280
280 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� حج: 39  
285 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� حج: 41  
287 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� حج: 60  
288 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ مریم: 75  
290��������������������������������������������������������������� 5-6. منحصر دانستن مراد آیات در شأن نزول یا فضای نزول  
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پیش از نخست

برخــی محّققــان معتقدنــد می تــوان قــرن چهاردهــم هجــری را، قــرن بازگشــت بــه قــرآن 

گرفتــه  گســترده ای بــه قــرآن شــکل  كــه در ایــن عصــر در میــان مســلمین توّجــه  دانســت؛ چــرا 

كتــب متعــّددی نوشــته شــده، قــرآن بــه زبان هــای مختلــف  اســت. بــر محــور قــرآن تألیفــات و 

یــادی بــر قــرآن بــه  ترجمــه و بــه صــورت بســیار وســیعی چــاپ و منتشــر شــده اســت. تفاســیر ز

ــده اند. ــراوان ش ــی ف ــران قرآن ــده و صاحبنظ ــگارش درآم ن

كتــاب مقــدس خــود را مــورد توّجــه  كــه مســلمین  یــادی وجــود دارد  بــه هــر تقدیــر شــواهد ز

كننــد. آنچــه مهــم اســت  بیشــتر قــرار داده  و ســعی نموده انــد ارتبــاط بیشــتری بــا آن برقــرار 

ــود.  ــوب می ش ــه محس گران ــی احیا ــه حركت ك ــت  ــرآن اس ــه ق ــوع ب ــت و رج ــت بازگش نهض

 برخی بر آن هســتند كه »ســید جمال الدین اســد آبادی« )متوفی 1314 هجری( بیشــترین 

ی بــه عنــوان آغازگــر ایــن نهضــت، ســهمی جــدی  نقــش را در ایــن زمینــه داشــته اســت. و

در حركت هــای بعــد از خــود داشــته اســت. شــخصیت های مشــهوری را می تــوان تحــت 

تأثیــر ســید جمــال الدیــن دانســت؛ از جملــه محّمــد عبــده، ســید محّمــد رشــید رضــا، محّمــد 

مصطفــی المراغــی، فریــد وجــدی، محمــود شــلتوت، اقبــال الهــوری، ســید قطــب و ... . 

ــازرگان، محّمــد تقــی شــریعتی، علــی  ــرادی همچــون طالقانــی، ب ــه اف ــوان ب در ایــران نیــز می ت

گــروه، اندیشــمندان دیگــری نیــز بــه صــورت مســتقل  كنــار ایــن  كــرد. در  شــریعتی و ... اشــاره 

كارهــای بزرگــی انجــام دادنــد. در زمینــه قــرآن 
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گفــت در ســدۀ اخیــر، برآینــد ایــن جریــان موجــب توّجــه بیشــتر  در هــر حــال می تــوان 

ــان،  ــن می ــت. در ای ــوده اس ــدید نم ــرآن را تش ــه ق ــش ب گرای ــده و  ــرآن ش ــه ق ــلمین ب ــه مس جامع

ــۀ  ــه بهان ــًا ب ــه و عمدت ــت پرداخت ــه فعالّی ــی ب ــۀ دین ــۀ اندیش ــری در عرص ــای فک گروه ه ــی  برخ

كوشــیدند جایــگاه حدیــث و عتــرت را تخفیــف داده و افــراد را نســبت بــه ارزش  تعظیــم قــرآن 

ــا غفلــت نماینــد.  ــد ی ایــن ثقــل عظیــم دچــار تردی

گروهـــی دیگـــر نیـــز  گروهـــی تحـــت تأثیـــر تفکـــرات وهابیـــت قـــرار داشـــته  و  از میـــان ایـــن تفّکـــر، 

ـــا ســـّنت و میـــراث عظیـــم فرهنگـــی  ـــه ســـتیز ب گروهـــی ب ـــد.  نـــدای احیـــاء قـــرآن و اســـام ســـر دادن

ـــا  ـــد ت ـــاش بوده ان ـــی در ت ـــه محـــوری نویـــن غرب ـــد و عـــّده ای سرمســـت از تجرب اهـــل بیـــت بوده ان

خـــود را از قیـــد و بنـــد نصـــوص رهـــا ســـازند. 

بــه هــر تقدیــر جوامــع اســامی در ســدۀ اخیــر بــا جریانــات فکــری متعــّددی مواجــه بوده انــد 

گــر قــرآن معرفــی نمــوده و بــا تفســیرهای خاصــی از قــرآن، تــاش  كــه بخشــی از آنهــا خــود را احیا

كــرده و بلکــه مخالــف قــرآن قلمــداد نماینــد.  كرده انــد میــراث حدیثــی را جــدا از قــرآن معرفــی 

عقیــده شــیعه در بــاب قــرآن، همــواره تحــت لــوای عــدم افتــراق ثقلیــن مطــرح بــوده اســت؛ 

كــه ثقــل قــرآن پیونــدی جدایــی ناپذیــر بــا ثقــل عتــرت دارد. پیونــد قــرآن و مبّیــِن  بــه ایــن معنــا 

كــه ســایۀ آن بــر مباحــث امامــت بــه صــورت جــّدی  آن، یــك بنیــاد فکــرِی مهــم شــیعی اســت 

كســب عقیــده جایــگاه  گســترده می شــود و بــه تبــع آن بــه عنــوان یــك پایــه و اســاس روش 
مهّمــی پیــدا می كنــد.1

1. برگرفتــه از پژوهش هــای منتشــر نشــدۀ دکتــر علیرضــا رحیمیــان و دکتــر ســّید عبدالحمیــد ابطحــی در مــورِد 
»قــرآن و مبّیــن آن«.
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دنیــای امــروز، دنیــای رقابــت فشــرده در عرصــۀ عرضــۀ اطاعــات و تبــادِل یافته هاســت. 

كــه ایــن دوره را بــه حــق، دورۀ انفجــار اطاعــات  كثــرت انتشــار مطالــب به گونــه ای اســت 

كــه در محاصــرۀ ایــن حجــم از اطاعــات، مجــال تفّکــر و نّقــادی از  نــام نهاده انــد، تــا آن جا

ــر شــتاب، سســتی و آلودگــِی بعضــی  ــر تنــش و ُپ گرفتــه می شــود. در همیــن فضــای ُپ انســان 

كنــار تحریــف عمــدی و دســت اندازی بــه حقایــق، عامــان دیگــری  از مطالــب منتشــره، در 

بــرای جلوگیــری از تفّکــر صحیــح و اصولی انــد.

یج اندیشه ها به زبان علمی و استداللی، مهم ترین   در چنین فضایی، پژوهش، بیان و ترو

ضرورت هر مکتب برای حضور در این آوردگاه شتابنده و بی امان است.

یشــه در فطــرت الهــی انســان دارد و  كــه ر  حقایــق بالنــدۀ شــیعی، شــجرۀ طّیبــه ای اســت 

 شــاخه هایش در ذهــن و اندیشــۀ آدمیــان اســت. ایــن بنــای پایــدار بر آن مبنای اســتوار ســاخته 

شده و شکوهمندانه در برابر افکار دیگر می بالد و سر می فرازد.

كــه بــا تمــام نیــرو بــرای نجــاِت  در عیــن حــال، وظیفــۀ دانشــمندان و عالمــان دینــی اســت 

كوتاهــی در ایــن امــر، شــریک  گاهــان بکوشــند و آنــان را بــه راه حــّق ارشــاد نماینــد؛ زیــرا بــا  ناآ

گمراهــان خواهنــد بــود. انحــراف 

از ســویی دیگــر،  مســئله ی انتظــار و اعتقــاد بــه ظهــور منجــی، از جمله اعتقادات مشــترک 
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ّیت و ظهور شــخصی از خاندان   اغلــب ادیــان و آئین هــا از جمله اســام اســت. موضــوع مهدو

یشــۀ  كــه حکومــت قســط و عــدل و داد را برقــرار نمــوده و ر پیامبرخــدا؟لص؟ در آخرالزمــان، 

یخــی آن  كــه ســابقۀ تار یشــه دار اســامی اســت   ظلــم و ســتم را برخواهدكنــد، از جملــه عقایــد ر

كتاب آسمانی، با قاطعیت  یشۀ قرآنی دارد و این  كه ر  به صدر اسام باز می گردد. مسئله ای 

تمام، پیروزی نهایی »حق« بر »باطل« را به تمامی انسان ها نوید داده است. 

ــه  ك ــوده اســت  ــه حــّدى ب ــژه تشــیع، ب ــه وی ــخ اســام، ب ی ــت در تار ی اهمیــت بحــث مهدو

یــخ تحــوالت فکــرى، سیاســی و اجتماعــِی جامعــۀ اســامی حتــی  تأثیــراِت مهمــی در تار

كــه تــا بــه امــروز ادامــه  پیــش از دوران والدت امــام دوازهــم شــیعیان برجــاى نهــاده؛ تحوالتــی 

یــخ،  گرایــش صحیــح آن در طــول تار گرچــه انتظــار ظهــور حضــرت مهــدی؟ع؟ در  دارد. 

یــخ بــه ســمت جامعــه ای مطلــوب منجــر شــده، اّمــا برداشــت هاى  ى محركــۀ تار همچــون نیــرو

یــت بــه پیدایــش فــرق و مذاهــِب جدیــد،  گــون و ناصــواب از موضــوع و مصــداق مهدو گونا

یــت و نیــز عــوارض و پی آمدهــاى منفــی  درگیری هــاى فرقــه اى، ادعاهــاى دروغیــن مهدو

دیگــرى شــده اســت.

گیــرد یــا بــه  صــورت   ی  در دیــن  مــورد بدفهمــی  قــرار  هــرگاه  مفاهیــم  و آموزه هــای  مهــدو

نابجــا القــا شــود، آســیب های  چشــم گیری  در ایــن  حــوزه  آشــکار خواهــد شــد. بدیهــی اســت 

ّیــت نقشــی به ســزا  كــه در ایــن راســتا، نقــد و بررســی دیدگاه هــای مختلــف، پیرامــون مهدو

خواهــد داشــت. 

ّیــت از ســوی مخالفــاِن مکتــب امامّیــه از دیــر  بــا ایــن اوصــاف، تردیــد افکنــی در بــاور مهدو

گرفتــه اســت. كار قــرار  كنــون همــواره در دســتور  بــاز تــا 

گروه هــای فکــری در عرصــۀ اندیشــه دینــی _ نووهابیــان _ بــا اّدعــای »بازگشــت بــه  برخــی 

كــه باورهــای دینــی خــود را »تنهــا« از قــرآن برگرفته انــد! كیــد دارنــد  قــرآن«، تأ

كــه مخالــف نــص صریــح آیات قرآنی اســت، آنان را وادار ســاخته بــه گونه ای  ایــن اندیشــه 
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گویــی رجــوع بــه حدیــث صحیــح نیســت و تمامــی مباحــث اعتقــادی صرفــًا  كــه  كننــد  عمــل 

گرفتــه شــود؛ و در همیــن راســتا متــن احادیــث را بــا ظاهــر قــرآن بــه نقــد  بایــد از متــن قــرآن 

می كشــند.

كه اســتفاده از ظاهر قرآن با رعایت ضوابط آن در بین مفّســران امری   این در حالی اســت 

كــه نهایتــًا بــه تخطئــۀ  درســت و رایــج اســت امــا روش نــو وهابیــون در برداشــت از ظواهــر قــرآن 

روایــات منجــر می شــود، قابــل مناقشــه اســت. 

از میــان نــو وهابیــون، ســّید ابوالفضــل برقعــی بــه دنبالــۀ حركتــی مبنی بر »تفســیر آیــات قرآن 

كــه از آن جملــه  كشــیده اســت  كتاب هایــی بــه رشــتۀ تحریــر  بــدون مراجعــه بــه اهــل بیــت« 

كتــاب،  ی در ایــن  كــرد. و كتــاِب »بررســی علمــی در احادیــث مهــدی« اشــاره  می تــوان بــه 

كــه در آن، برخــی آیــات را بــه حضــرت مهــدی؟ع؟ تأویــل  كشــیدِن روایاتــی  بــا بــه چالــش 

یــان آن هــا نمــوده  می كننــد،1 ســعی در مخــدوش نشــان دادن چهــرۀ این گونــه روایــات و راو

ــد.  ــی می دان ــه پوچ گرای ــل ب ــه و می ــت را خراف ی ــه مهدو ــاد ب ــدی و اعتق ــاس مه ــت و از اس اس

بــه نقــد و بررســی اســتدالالت ابوالفضــل برقعــی در رّد  ایــن نوشــتار در صــدد اســت، 

ــا روش هــای برقعــی _ در صــورت وجــود  ــا اســتخراج روش و ی ــز ب ــردازد و نی ــات مربوطــه بپ روای

ی را بــه نمایــش بگــذارد. ِی آن، بی اســاس بــودن اّدعاهــای و كاو روشــی متقــن _ و وا

كــه پیرامــون تفّکــر برقعــی بــه رشــته تحریــر  پیــش از ورود بــه مباحــث اصلــی، بررســی آثــاری 

گــروه مواجــه هســتیم: درآمــده، خالــی از لطــف نیســت. در برخــورد بــا آثــار برقعــی بــا دو 

كتاب های شخِص برقعی و طرفداران نظریۀ خاّص او همانند:  الف_ 

امام مهدی و باورهای خرافی ]گلبدین حکمتیار[

* البرقعی و جهوده فی الّرد علی الّرافضه ]خالد بن عبدالمحسن التویجری[

* المهدی المنتظر فی روایات اهل السّنه و الشیعه اإلمامّیه ]دكتر محمود الَحمش[ 

1. در روایات مربوط به جلد پنجاه و یکم بحاراألنوار در فصل: باب اآلیات المؤّوله بقیام القائم. 
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* العقیده اإلســامّیه ]محّمد بن عبدالوّهاب بن ســلیمان _ ابوالفضل برقعی[

* شاهراه اتحاد )بررسی نصوص امامت( ]حیدرعلی قلمداران[

گاه مســتقیمًا در جــواب  ــه نوشــته شــده اند؛ ]كــه  كــه در نقــد ایــن نظرّی كتاب هایــی  ب_ 

گاه در نقــد اندیــش ای هماننــد اندیشــۀ او[ هماننــد: شــخص برقعــی اســت و 

* توضیــح واضحــات ]حــاج میــرزا عبدالرســول احقاقــی درجــواب بــه ایــرادات ابوالفضــل 

برقعــی[

* موعود ادیان ]حسینعلی منتظری[

* قــرآن بســندگی ]حســین محّمــدی فــام، تحلیــل و نقــد نظریــات شــریعت ســنگلجی، 
برقعــی و حســینی طباطبایــی[1

یــارات قبــور« نوشــته ســید ابوالفضــل برقعــی ]مهــدی  * نقــد و بررســی »خرافــات وفــور در ز

چهــل تنــی[

]محّمــد  برقعــی  ابوالفضــل  ســید  نوشــته  والیــت«  از  »درســی  كتــاب  نقــد  و  بررســی   *

] نی شمســیا

ــات مشــکله« یوســف  ــات مشــکله، جعفــر ســبحانی ]رد تفســیر »آی ــر تفســیر آی * نقــدی ب

شــعار[

كتاِب »كلید فهم قرآن« شریعت سنگلجی[ * رد و انتقاد، علی اصغر الری ]رد 

كتــاب »درســی از والیــت« ابوالفضــل  * رســاله حقیقــت والیــت، رشــاد زنجانــی ]رّدی بــر 

برقعــی[

احادیــث  در  علمــی  »بررســی  كتــاِب  یــت  محور بــا  مســتقل  اثــری  اســت  ذكــر  بــه  الزم 

كــه موضــوع ایــن نوشــتار اســت، بــه عنــوان رّد یــا قبــوِل مطالــب آن نگاشــته نشــده  مهــدی«، 

اســت.

کتاب بهره برده شده است. 1. در بخِش »آشنایی با ابوالفضل برقعی و حیات علمی او« از این 
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تمهید

كتــاب ســترگ الهــی _ از نخســتین روزهــای نــزول، چنــان دیده هــا و  عظمــت قــرآن _ ایــن 

كنــون، هنــوز در خــال  كــه بــا وجــود مبــارزه طلبــی قــرآن از زمــان نــزول تــا  كــرده  ِخَردهــا را خیــره 

كتــاب مقــدس  قــرون، آوردِن ماننــدش را نتوانســته اند. ایــن واقعیــت ســبب شــد در بــاب ایــن 

آســمانی، افــراط و تفریطــی پدیــد آیــد. 

كتــاب بکوشــند؛ و هرچــه بیشــتر  كوشــیدند تــا بــه نوعــی در تضعیــف  كــه  تفریــط ایــن بــود 

گروهــی  ــرآن،  ــۀ عظمــت ق ــه بهان كــه ب ــود  ــراط ایــن ب گرفتنــد.1 ّامــا اف كمتــر نتیجــه  كوشــیدند، 

كتــاب اهلل« بــر زبــان آوردنــد  انــدک شــمار، از همــان روزهــای صــدر اســام، زمزمــۀ »حســبنا 

ــه آن  یــخ، خــود ب گــواه تار ــه  كــه البتــه ب و خــود را از تبییــن پیامبــر بی نیــاز دانســتند. شــعاری 

ــد.  گرفتن ــش  ــری در پی ــل، راِه دیگ ــتند و در عم ــده نداش عقی

كتــاب اهلل«_ را در زمــان صــدور، مگــر  جدایــِی قــرآن از بیانــات نبــوی _ زمزمــۀ »حســبنا 

انــدک شــماری همچــون خــوارج ]كــه آنهــا نیــز بــه عنــوان جمعیتــی افراطــی دیــری نپاییدنــد و 

كســتر باقــی مانــد  كــس جــّدی نگرفــت. اّمــا ایــن اندیشــه همچــون آتشــی زیــر خا رفتنــد[، هیــچ 

ــر آورد و آن قّصــۀ  ــرن بعــد، از مناطقــی ماننــد مصــر و هنــد، ســر ب ــا آن كــه در حــدود دوازده ق ت

یکــردی جدیــد تجدیــد شــد.  كهــن بــا رو

جریان  هــای تجدیدنظر طلــب در اســام، همــواره دعــوی اصاح گــری در دیــن داشــته 

ردنــد و مباحثــی زمینــی همچــون هرمنوتیــک را بــه عرصــۀ  یــل روی آو 1� البتــه در دهه هــای اخیــر، از انــکار بــه تأو
کنــون مــورد بحــث نیســت. کــه ا آســمانی قــرآن کشــاندند 
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ــا خرافــات  ــا هــدف مبــارزه ب كارشناســان، ایــن حركــت در آغــاز ب ــه اعتقــاد برخــی  و دارنــد. ب

كــه تمامــی پیشــگامان  گرفــت. در ایــن جریــان، »بازگشــت بــه قــرآن«، عنوانــی اســت  شــکل 

ــم  ــای مه ــی از محوره ــرده و آن را یک ك ــاد  ــی از آن ی ــه نوع ــر، ب ــامی معاص ــش اس ــرای جنب نوگ

اصاح طلبــی خــود قــرار داده انــد. 

در اواخــر ســده ســیزدهم هجــری )نوزدهــم میــادی(، مســلمانان بــا غــرب و اســتعمار 

گروهــی از رهبــران  پایــی مواجــه شــده و موجودیــت خــود را در خطــر دیدنــد. از ایــن رو  ارو

در  طــرف  یــک  از  كوشــیدند  و  پرداختنــد  چاره اندیشــی  بــه  مســلمانان  سیاســی  و  فکــری 

مقابــل ســلطه گری ها و دســت اندازی های مــداوم اســتعمارگران بایســتند و از ســویی دیگــر 

ــه بیــداری فکــری و سیاســی و اجتماعــی فرابخواننــد و از ایــن طریــق هویــت  مســلمانان را ب

كننــد. گمشــده یــا تضعیــف شــده اســامی را احیــا 

 بـــرای تحقـــق ایـــن آرمـــان بلنـــد، شـــعارها، شـــیوه ها و تدابیـــر نظـــری و عملـــی فـــراوان و 

یخی،  متفاوتـــی برگزیده شـــد كه بســـیاری از آنها به اقتضای شـــرایط و نیازهـــای اقلیمی، تار

فرهنگـــی و سیاســـی روز تغییر داشـــت. 

كـــه در ارتبـــاط  یکـــی از ایـــن شـــعارهای اساســـی و محـــوری، »بازگشـــت بـــه قـــرآن«  بـــود 
مســـتقیم بـــا شـــعار جنبـــش اســـامِی »بازگشـــت بـــه اســـام« بود.1

در واقـع در پـی طـرِح ایـدۀ بازگشـت بـه اسـام، این كـه چگونـه ایـن امـر می توانـد بـه وقـوع 

بپیوندد مطرح شـد و سـپس در پس آن، اندیشـۀ »بازگشـت به قرآن« سـر برآورد. از این رو تمامی 

نیـز تفاسـیر  آورنـد و خـود  قـرآن پدیـد  از  نوینـی  كوشـیدند رویکردهـای تفسـیرِی  اصاح گـران، 

نوگرایانـه ای از تمـام قـرآن یـا برخـی سـوره ها یـا حتـی آیاتـی از قـرآن بنگارنـد. بعدهـا مصلـح و 

اندیشـه  بنـای  بنیـاد تجدیـد  را  قـرآن  قـاره هنـد،  اقبـال الهـوری در شـبه  نواندیـش مسـلمان، 

كوشـید با »ِمتد شـناخت قرآنی« به باز سـازی فهم اسـام یاری رسـاند.  اسـامی خود قرار داد و 

که خود را اصالحگران دینی می نامیدند. 1. برگرفته از: غالمی، فتاح، دگر اندیشانی 
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بــه اســام بازگشــت، در ایــران نیــز مــورد توجــه قــرار  كــه چگونــه می تــوان  ایــن پرســش 

كــه دعــوی اصاح گــری در دیــن داشــتند،  گرفــت؛ اّمــا بــا توجــه بــه خاســتگاه متفــاوت كســانی 

گونــی بــه اســم بازگشــت بــه قــرآن، مبــارزه بــا خرافــات و اصاح گــری  گونا نظریــات و طرح هــای 

یشــه ای در حوزه هــای  كــه به صــورت ر بــه جــز عــده ای از اصاح گــران دینــی  مطــرح شــد. 

گیــری دروس طلبگــی پرداختــه بودنــد، برخــی دیگــر از ایــن جریــان فاصلــه  علمــی بــه فرا

گرفتنــد و از نگــرش وهابــی در قالــب ادعــای اصاح طلبــی و مبــارزه بــا خرافــات و مقابلــه بــا 

ــر پذیرفتنــد.1  مظاهــر مذهبــی تاثی

ــا  ــام نهــاده بودنــد: "اهــل القــرآن ی ــا چنان كــه خــود را ن پیــروان دیــدگاِه " قــرآن بســندگی"، ی

قرآنّیــون" _ نــه لزومــًا از حیــث تئــوری و بلکــه در عمــل، از یــک مقدمــۀ صحیــح، بــه نتیجــه ای 

كامــل حجیــت حدیــث بــود رســیدند.  كــه همانــا نفــی  غلــط 

كــز رســمِی دینــی بــا قرآنّیــون، ســبب شــد تــا ایــن مّدعــا  از طرفــی برخــورد خشــن و تنــِد مرا

كــه بــه عنــوان یکــی از ابــزار  بــه پشــتوانۀ مظلومیــت نیــز دســت یابــد. مظلومّیــت دروغینــی 

گام بــه میــدان نهــاده، مســیر صحیــح اســتدالل را تغییــر داده و راهــی دیگــر  مغالطــه، هــر جــا 

گشــوده اســت.  ــرآن بســندگی  ــای موافقــان و مخالفــان ق پیــش پ

یکــرد را  گســترش فضــای ارتباطــات و ابزارهــای ارتباطــی، دامنــۀ ایــن رو از ســویی دیگــر، 

كــرد. ایــران نیــز از ایــن مــوج دور نمانــد و  كشــانید و چالش هــا را بیشــتر  بــه مواضــع دیگــری 

ــد آمــد.  ــاری در ایــن وادی پدی آث

1-1. آشنایی با ابوالفضل برقعی و حیات علمی او

دگراندیشــی مذهبــی در حــوزه شــیعی شــاخه های مختلفــی دارد و از ایــن رو نمی تــوان در 

یابــی مشــتركی داشــت. برخــی از آنــان خــود را شــیعه می نامیدنــد  مــورد همــه شــاخه  های آن ارز

و تفــاوت ســلوک و منــش عبــادی خــود بــا برخــی از احــکام و فروعــات مذهبــِی مرســوم و 

1. همان.
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متــداول در میــان شــیعیان را صرفــًا ناشــی از اختافــات فقهــی عنــوان می كردنــد.

كلــی از شــیعه یــا ســنی نامیــدن خــود  گروهــی دیگــر هماننــد ابوالفضــل برقعــی، بــه صــورت 

كــه در زمــان رســول خدا؟لص؟ اثــری از ایــن تقســیم بندی  كــرده و بــا ایــن عنــوان  اعــام برائــت 

نبــوده اســت، ایجــاد ِفــرق  مختلــف اســامی را ناشــی از بــروز انحــراف از افــکار و عقایــد دینــی 

می دانســتند.

بعضــی از ســردمداران جریان هــای تجدیدنظــر طلــب نیــز شــیعه را، بدعتــی ســاخته و 

كــه ایــن مذهــب، مذهبــی خودبنیــاد بــوده و بــا هــدف  كردنــد  پرداختــۀ یهــود دانســته و اعــام 

گــروه اخیــر در عرصــه فروعــات مذهبــی،  ایجــاد اختــاف بیــن مســلمانان پدیــد آمــده اســت! 

ــی  ــی و همرنگ ــام هماهنگ ــت اع ــّنت و جماع ــب س ــروان مکت ــا پی ــر ب ــروه دیگ گ ــش از دو  بی

ــه عنــوان پیشــگامان تحول طلــب  كــه خــود را ب ــان  ــراد ایــن جری می كننــد. ســخن مشــترک اف

ــه قــرآن اســت. حركــت اســامی می داننــد، بحــث بازگشــت ب

ســّید ابوالفضــل برقعــی، متولــد 1287 و متوفــای 1372 شمســی، از روحانیــان معاصــر 

گرفتــه و بــه نظریــات  كــه در برخــی آرای فکــری خویــش از عقایــد شــیعی فاصلــه  ایــران اســت 

گاه وهابیــت نزدیــک شــده اســت.  اهــل تســّنن و 

ــداران  ــی از پرچمـ ــوان یکـ ــی را می تـ ــل برقعـ ــّید ابوالفضـ ــنگلجی1، سـ ــریعت سـ پـــس از شـ

1. شــریعت ســنگلجی، در ســال 1269 )یــا 1271 ش- 1310 قمــری( در تهــران بــه دنیــا آمــد. پــدر وی حــاج 
شیخ حســن ســنگلجی و جــدش، حــاج رضاقلــی از علمــا و فقهــای عصــر خــود بودنــد. وی مدتــی بــه همــراه 
کتــب و آثــار  بــرادرش محّمــد ســنگلجی بــه نجــف اشــرف رفــت و پــس از بازگشــت بــه تهــران بــه مطالعــه در 
کالم غــرب پرداخــت. )ســنگلجی، شــریعت، محوالموهــوم،  حکمــا، فالســفه، طبیعیــون، اهــل منطــق و 
کتــاب محوالموهــوم از حســین قلــی مســتعان، ص7-6( او مجلســی در شــب های پنج شــنبه در  مقدمــۀ 
کــه تعــدادی از مریــدان وی در آن شــرکت می کردنــد. بــه دنبــال  مســجد حــاج شیخ حســن ســنگلجی داشــت 
کــه عالقــه بــه  کــه اغلــب از افســران ارتــش و تحصیل کرده هــای جدیــد بودنــد  گردان و مریــدان وی  افزایــش شــا
کــردن در دیــن داشــتند، مســجد دارالتبلیــغ اســالمی را  شــنیدن مطالــب او در نقــد مظاهــر مذهبــی و غربــی 
کردنــد و بعدهــا بــه دنبــال خرابــی محلــه ســنگلج، دارالتبلیــغ  گــذر تقی خــان بنــا  در جــای همــان مســجد در 
کــه آرامــگاه وی نیــز در همیــن مــکان اســت. او بــه مــدت 20  دیگــری در خیابــان فرهنــگ تهــران بنــا شــد 
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كـــه فـــراز و نشـــیب  ایـــن عقیـــده دانســـت. او از نویســـندگان و روحانیـــون معاصـــر اســـت 

ـــوده اســـت ولـــی هیچـــگاه بـــه درجـــۀ  ـــود طـــی نم ـــادی خ ـــی و اعتق ـــی علم بســـیاری را در زندگ

مرجعّیـــت نرســـید.

1-2. زندگینامه برقعی

كتابــی بــا عنــوان"  ابوالفضــل برقعــی در ســال های پایانــی عمــر خــود، زندگی نامــه اش را در 

كتابــی مســتقل منتشــر شــد.  كــه بــه صــورت  ســوانح ایــام در زندگــی خــادم اإلســام" نوشــت 

ی ایــن خودنوشــت را در آغــاز بســیاری از كتــب خــود مانند كتاب "بررســی علمی  هم چنیــن و

یخ 1370/2/2   در احادیث مهدی"1 آورده است. در پایان این زندگی نامه، توسط خود او تار

ــه  گفــت ایــن زندگی نامــه را دو ســال قبــل از وفاتــش ب ــوان  درج شــده اســت. بــه عبارتــی می ت

رشــتۀ تحریــر درآورده اســت. برقعــی انگیــزۀ خــود را از ایــن خودنوشــت، »جلوگیــری از متّهــم 
كــرده اســت.2 شــدن توســط مفتریــان پــس از وفاتــش« مطــرح 

1-2-1. َنَسب 

كــه  نســب برقعــی _ بــه بیــان خــودش_ تــا ســی نســل بــه خاندانــی در قــم متّصــل اســت 

سررشــتۀ آن بــه فــردی بــه نــام »موســی مبرقــع« فرزنــد امــام محّمــد تقــی فرزنــد علــّی بــن موســی 

ی، او را »برقعــی« و بــه جهــت آن كــه  الّرضــا؟ع؟ بــاز می گــردد. بــه جهــت نــاِم جــّد اعــای و

ــد خــود پرداخــت و در ســال 1322ش درگذشــت و بدیــن ترتیــب زندگــی 53  ــه اشــاعه افــکار و عقای ســال ب
یشــه های آن،  ســاله وی بــه پایــان رســید. )همــان، ص 6-7؛ و نیــز ر.ک: چهاردهــی، نورالدین،وهابیــت و ر

ص176-159( 
یت«  مهم تریــن بحــث در اندیشــه سیاســی_ دینــی ســنگلجی، »نهضــت تفســیر جدیــد قــرآن« و مســئله »مهدو
کــردن  ز  اســت. در مــورد تفســیر جدیــد قــرآن، اندیشــه های وی متاثــر از محّمــد عبــده و پیروانــش بــرای بــه رو
ــد اســت. )ســلیم، محّمدنبــی؛ برخــی جریان هــای دگراندیــش در  ــا مقتضیــات عصــر جدی ــی ب مفاهیــم قرآن

عصــر پهلــوی، ص97.(؛ پژوهشــکدۀ باقرالعلــوم، منتشــر شــده در 24 آبــان 1393�
1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 9�

2. همو، سوانح ایام در زندگی خادم اإلسالم، ص4�
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ســیادتش بــه حضــرت علــّی بــن موســی الّرضــا؟ع؟ می رســد، او را »رضــوی« و یــا »ابــن الّرضــا« 
می نامنــد.1

1-2-2. تحصیالت 

كــه هنــوز  برقعــی پــس از یادگیــری و تکمیــِل آموختــن زبــان فارســی و نیــز قــرآن، در حالــی 

ی، بــه مدرســه رضویــه  ده یــا دوازده ســال داشــت، مصّمــم شــد تــا بــرای تحصیــل علــوم حــوزو

گذشــت اّیــام، _ بــه اّدعــای خــود _ در  ی بــا  كهنــه قــم واقــع بــود ملحــق شــود. و كــه در بــازار 

گرفــت و دروســی هماننــد فقــه و اصــول، صــرف و نحــو  ردیــف مدّرســان حــوزه علمیــه قــم قــرار 
یــس می كــرد.2 و منطــق را تدر

او در این باره می نویسد:
گرفتـــم در دروس طـــالب شـــرکت  کـــه تصمیـــم  »... ده یـــا دوازده ســـال داشـــتم 
کتـــاب مغنـــی و جامـــی را خوانـــدم و  یـــف و نحـــو یعنـــی دو  کنـــم... تـــا اینکـــه تصر
یـــم حائـــری و بعضـــی از علمـــای دینـــی  ـــزد حـــاج شـــیخ عبدالکر ـــه ن ـــرای امتحـــان ب ب
ــه  ــی بـ ــوال مدتـ ــن منـ ــدم.. بدیـ ــان برآمـ ــده ی امتحـ ــی از عهـ ــه خوبـ ــم و بـ ــر رفتـ دیگـ
ــرا  ــه و اصـــول را فـ ــارج رســـیدم و فقـ ــا بـــه درس خـ ــه دادم تـ ــوزه ادامـ تحصیـــل در حـ
یـــس  کـــه مقدمـــات می خواندنـــد تدر گرفتـــم و در ضمـــن تحصیـــل، بـــرای طالبـــی 
بـــدون  گرفتـــم و  قـــرار  کم کـــم در ردیـــف مدرســـین حـــوزه ی علمیـــه  می کـــردم و 
کتاب هـــای الزم و از حفـــظ، فقـــه و اصـــول و صـــرف و نحـــو و منطـــق را  داشـــت 

می گفتـــم«.3 درس 

1-2-3. اساتید 

كتــاب ســوانح اّیــام4، شــماری از افــراد را بــه عنــوان اســاتید  برقعــی در سرگذشــت خــود در 

1. همو، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص10�
2. همان.

3. همو، سوانح ایام در زندگی خادم اإلسالم، ص4�
4. همان.
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كرده و می نویسد: خود معّرفی 

کبیــر قمــی، 2_ حــاج شــیخ  عــالوه بــر آقــای خوانســاری، نــزد 1_ شــیخ ابوالقاســم 
کربالیــی، 3_ آقــای میــرزا محمــد ســامرایی، 4_ آقــای ســید  محمــد علــی قمــی 
کــوه کمــری، 5_ حاجــی شــیخ عبدالکریــم حائــری، 6_ حــاج ســید  محمــد حجــت 
کــرده ام  ابوالحســن اصفهانــی، 7_ آقــای شــاه آبــادی و چنــد تــن دیگــر نیــز تحصیــل 
کــه از آن جملــه انــد: »محمــد  کــه تعــدادی از آنــان برایــم تصدیــق اجتهــاد نوشــته اند 
ئــل فــي مــا تقــدم  کتــاب »اإلشــارات والدال بــن رجــب علــی تهرانــی ســامرایی« مؤلــف 

یأتــي مــن الرســائل« و »مســتدرک البحــار«...«.1 و

گر این  كرده اند. ا برقعـــی مّدعی اســـت برخی از علمـــا در اجازاتشـــان، از او به نیکی یـــاد 

كـــه از عقاید  اّدعـــا صحیح باشـــد، این اجازات بی شـــک بـــه آن بخش از حیـــات علمی او 

شـــیعی فاصلـــه نگرفته مربوط بوده اســـت. بـــرای نمونه به اّدعـــای خود برقعی در بخشـــی از 

اجـــازۀ روایت شـــیخ آقا بـــزرگ تهرانی درباره او آمده اســـت:

»فــإن الســید الســند العالمــة المعتمــد صاحــب المفاخــر والمــکارم جامــع الفضائــل 
ابوالفضــل  الســید  األجــل  موالنــا  الماهــر  والمؤلــف  البــارع  المصنــف  والمفاخــم 
الرضــوي نجــل المولــی المؤتمــن الســید حســن البرقعــی القمــی دام أفضالــه وكثــر 

ــه««.2 فــي حمــاة الدیــن أمثال

و یــا برقعــی مدعــی اســت مرحــوم آیــت اهلل مرعشــی نجفــی ضمــن صــدور یــک اجــازه 

كــرده اســت: مفصــل بــرای او بــا چنیــن القابــی از او یــاد 

یــن األســرة  فــإن الســید الســند والعالــم المعتمــد شــمس ســماء النبالــة وضحیهــا وز
مــن آل طــه علــم الفخــار الشــامخ و منــار الشــرف البــاذخ قاعــدة المجــد المؤثــل 
وواســطة العقــد المفصــل جنــاب الســید ابوالفضــل ابــن الشــریف العابــد الســید 

رعــه وتقــاه«.3  یــد فــي و ز حســن الرضــوى القمــی الســیداني دام عــالؤه و

1. همان، ص 25�
2. رقعی، سوانح ایام در زندگی خادم االسالم، ص 198�

3. برقعی، سوانح ایام در زندگی خادم االسالم، ص 200 و 201�
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كـــه مرحـــوم ســـید ابوالحســـن اصفهانـــی در تصدیـــق خـــود از برقعـــی  همچنیـــن می گویـــد 

كـــه بـــه قلـــم خـــود برقعـــی در آغـــاز  كـــرده اســـت.1 در ایـــن زندگـــی نامـــه  بـــه "قـــره عینـــی" یـــاد 

كثـــر ایـــن اجـــازات موجـــود و قابـــل مطالعـــه  كامـــل ا برخـــی آثـــارش چـــاپ شـــده اســـت، متـــن 
اســـت.2

كــه بســیاری از اجــازات او مربــوط بــه  در ایــن میــان، اعتقــاد مخالفــان برقعــی ایــن اســت 

كــه بــرای راحــت بــودن روحانیــان و اجــازه لبــاس  دوره ای از ســلطنت پهلــوی بــوده اســت 

ــر  ــر ایــن، بناب ــد.3 عــاوه ب ــراد، اجــازه و نامــه می دادن ــه بســیاری از اف ــان، مراجــع ب پوشــیدن آن

كــه  گردان مرحــوم آیــت اهلل العظمــی اصفهانــی، اجــازه ای  كثیــری از مشــاهیر شــا اعتــراف 

ی در مجلــس مناظــره ای  كــرده، فاقــد ارزش علمــی اســت. و برقعــی بــه نــام ایشــان پخــش 

ــا حضــور عــده ای از علمــای تهــران  ــی ب كــه بیــن برقعــی و آیــت اهلل حــاج ســید ابراهیــم میان

كــه پــس از بحــث پیرامــون چنــد مســاله فقهــی، حاضــران بــه عــدم  برگــزار شــده حضــور داشــته 
اجتهــاد برقعــی واقــف شــدند.4

نیــز برقعــی در بخشــی از زندگینامــه ی خــود، متنــی را منســوب بــه مرحــوم آیــت اهلل مرعشــی 

كتــاب عقــل و  ی از دو  ــد و كــه در آن، ضمــن تأییــد عقای نجفــی در تأییــد خــود آورده اســت 

دیــن و تراجــم الرجــال، تجلیــل و از مخالفــان او انتقــاد شــده اســت. در انتهــای ایــن متــن 

یــخ ذی القعــده الحــرام  نــام "خــادم الشــرع المبیــن: ســید وحیــد الدیــن مرعشــی نجفــی" و تار

138۹ ذكــر شــده اســت.5 

بــر طبــق مشــهور، نــام آیــت اهلل مرعشــی نجفــی، "ســید شــهاب الدیــن " ثبــت شــده اســت. 

ــن  ــام ســید وحیــد الدی ــه ن ــام تهــران ب گمن كــه یکــی از روحانیــان  گفتــه شــده  از طــرف دیگــر 

1. همان.
2. ر.ک: همان، ص 32- 36�

3. محالتی، ذبیح اهلل، بررسی افکار و دیدگاه های ابوالفضل برقعی، ص201�
4. همان، ص 21-20�

5. همان.
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ــوده و در  ــی ب ــی برقع ــتان قدیم ــه، از دوس ــی رضائی ــروش از اهال ــت ف ــه نف ــروف ب ــی، مع مرعش

ی برخاســته و اعامیــه  روزهــای اول مخالفــت بــا برقعــی، حــدود 1350 ش _ بــه حمایــت از و

كــه بگوییــم ممکــن  كــرده اســت.1 بنابرایــن دور از ذهــن نیســت  ای در ایــن زمینــه منتشــر 

اســت بیــن ایــن دو نفــر، خلطــی اّتفــاق افتــاده اســت.

رقعــی ســپس مطلــب را بــا آشــنایی آیــت اهلل خویــی بــا خــود ادامــه می دهــد و می گویــد در 

ی مبتــا بــوده و در نجــف ســخنرانی می كــرده،  كــه بــه قــول خــودش بــه خرافــات حــوزو زمانــی 
ی را می بوســیده اســت.2 مرحــوم خویــی پــس از پاییــن آمــدن از منبــر، دهــان و

1-2-4. تغییر نگرش برقعی در طول حیات علمی

كتاب ها،تألیفـــات و یـــا  كـــه در قالـــب  تدقیـــق و مطالعـــه در آثـــار ابوالفضـــل برقعـــی _ 

ی بـــر جـــای مانـــده اســـت_، بـــرای پژوهشـــگر، حکایت گـــِر  فایل هـــای صوتـــی و تصویـــری از و

كـــه او  تغییـــر نگرشـــی جـــدی در اندیشـــه های برقعـــی اســـت. آن چـــه مشـــهود اســـت اینســـت 

كثـــر عقایـــد و اصـــول مذهـــب، ماننـــد دیگـــر علمـــای  در نیمـــۀ اّول زندگـــی علمـــی خـــود در ا

شـــیعه عمـــل می كنـــد و دســـت بـــه تألیفاتـــی منطبـــق بـــا اعتقـــادات شـــیعی می زنـــد؛ امـــا در 

ــر او از وهابیـــت را  ــۀ تأثـ گمانـ ــه  كـ ــراز می كنـــد  ــا تغییـــری محســـوس، ســـخنانی ابـ ــۀ دوم بـ نیمـ

پررنـــگ می نمایـــد.

ی معتقــد  كــه در ایــن میــان، برخــی منتقــدان برقعــی بــه چرخــش فکــری و گفتــه نمانــد  نا

ی می داننــد.  كســرو نبــوده و بلکــه او را هماننــد 

1-2-4-1. بخش اول حیات علمی برقعی؛ تفکرات شیعی

برقعــی در بخــش اّول، ماننــد دیگــر علمــای شــیعه، مدافــع مباحــث والیــی اســت و ایــن 

كامــًا مشــهود اســت. كتــب نگاشــته  شــده توســط برقعــی در آن دوران  اندیشــه در 

1.محالتی، ذبیح اهلل، بررسی افکار و دیدگاه های ابوالفضل برقعی، ص 23� 
2.برقعی، سوانح ایام در زندگی خادم االسالم، ص 44�
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یــادی بــه  كــه برقعــی در بخــش اول حیــات خــود تــا حــد ز گفتنــی اســت علــی رغــم آن 

اصــول تشــیع پایبنــد اســت امــا در همیــن ایــام نیــز دارای اعتقــادات و انتقــادات خاصــی 

دربــاره برخــی موضوعــات ماننــد عــزاداری، توســل و والیــت تکوینــی اســت. ایــن مــوارد، 

كــه در آن دوره نوشــته، مــورد  كــه در نیمــه دوم ســیر علمــی او و در آثــاری  همــان امــوری اســت 

گرفتــه اســت. گاه انــکار قــرار  تشــکیک و 

 امــا می تــوان گفــت در اصــل لــزوم رجــوع بــه اهــل بیــت و عصمــت و افضلیــت آنــان و مطاع

 بودنشــان، بــا دیگــر علمــای امامیــه هــم عقیــده اســت. نمونــه ای از همســویی عقائــد برقعــی 
گلشــن قــدس او آمــده اســت.1 كامــی تشــیع در اشــعار  در مبانــی و مســائل 

گرفتن از عقاید شــیعی و تمایل   1-2-4-2. بخــش دوم حیــات علمــی برقعــی؛ فاصلــه 

به برخی عقاید وهابیت

یــادی  كــه در مذهــب شــیعه، خرافــات ز برقعــی در ســن چهــل و پنــج ســالگی مدعــی شــد 

كــه خــاف متــون دینــی هســتند و بــه زعــم خویــش، باقــی عمــر را در مقابلــه بــا ایــن  وجــود دارد 

خرافــات گذرانــد. 

ــه  ــل ب ــی متمای ــل توجه ــزان قاب ــه می ــود ب ــری خ ــات فک ــش دوم حی ــی در بخ ــع برقع در واق

كــه تنهــا بــه نشــر  كتــب برقعــی توّســط ناشــران وّهابــی  برخــی عقایــد وهابیــت اســت. انتشــار 

ــه، ناشــر  ــرای نمون ــر می ســازد. ب ــه یقیــن نزدیک ت ــه را ب گمان ــد، ایــن  ــد وهابّیــت می پردازن عقای

كننــده  كــرده و او را اصــاح  كتــاب "تابشــی از قــرآن"، در مقدمــه از برقعــی بــا لقــب "امــام" یــاد 

عمــده تریــن فســادهای دینــی در جامعــه ی شــیعه می دانــد. ســپس فهرســتی از نظــرات 

گمــان نگارنــده، از مهم تریــن اشــکاالت  كــه بــه  تفســیرِی ضــد شــیعِی ابوالفضــل برقعــی را 

كرامــات اولیــاء، اولــی  مذهــب شــیعه اســت اعــام مــی دارد.2 اشــکاالتی همچــون: شــفاعت، 

گلشن قدس، ص 20-18� 1. برقعی، ابوالفضل، 
2. همان، تابشی از قرآن، ج1، ص 4و5�
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گنبــد و ســنگ قبــر ســازی بــر قبرهــا، انتخــاب امــام از ســوی  األمــر، حکــم شــنیدن مــردگان و 

خداســت یــا مــردم، واجــب اإلطاعــه بــودن ائّمــه و امثــال آن هــا.

كــه بیــن عقایــد  كــرده،  ناشــر وهاّبــی، آن مــواردی از تفســیر برقعــی را در مقّدمــه عنــوان 

وهابّیــت و عقیــدۀ برقعــی در اشــکال گیری بــه مذهب امامّیه مشــترک اســت. حس همســویی 

كــه هــرگاه بــه مســئله ای مخالــف  اعتقــادی میــان ناشــر و ابوالفضــل برقعــی تــا جایــی اســت 

كفــاف عمــر  بــا عقایــد وهاّبــی برخــورد می كنــد، متعــرض شــده و آن را مســأله ناشــی از عــدم 

بــرای اصــاح ایــن عقیــده و یــا ناشــی از رســوبات عقیــدۀ اعتزالــی پیشــین او می دانــد! ســپس 

كــه انســان، امــکان  وجــود این گونــه مســائل را اشــکالی بــر "برقعــی حقیقــت جــو " نمی دانــد چرا
خطــا دارد!1

گرایــش بــه وهابّیــت را نپذیرفــت و بــه عبارتــی  كــه برقعــی تــا پایــان عمــر،  الزم بــه ذكــر اســت 

ــم اســام بــه رســمّیت نمی شــناخت او همــواره خــود را مســلمان و نــه 
َ
چنیــن مذهبــی را در عال

وهابــی یــا شــیعه معّرفــی می نمــود.2

ــری از  ــر پذی ــت و تأثی ــد وهابی ــی عقای ــه برخ ــی ب ــش برقع گرای ــر  ــی ب ــی مبن ــل فراوان ــا دالئ ام

ــدان پرداختــه خواهــد شــد. ــه صــورت مجــزا ب ــه ب ك ــان وجــود دارد  آن

1-2-5. اشعار برقعی در بیان مظلومّیت خویش

گــذر وزیــر دفتــر تهــران  كاشــانی بــه مســجد  برقعــی در اواخــر دهــه ســی بــا حمایــت آیــت اهلل 

ــه چنــد بیــت آن  كــه در ادامــه تنهــا ب ی اشــعاری در مظلومیــت خــود ســروده اســت  آمــد.3 و

گفتــار خــود، "دكانــداران مذهبــی علیــه  كــه بــه  اشــاره خواهــد شــد. او ایــن اشــعار را در ایامــی 

ی  كــرده بودنــد و منــزل و ی تحریــک  او متحــد شــده بودنــد و عــوام را بــرای غصــب مســجد و

1. برقعی، ابوالفضل، تابشی از قرآن، ج1، ص 5�
2. همان، تضاد مفاتیح الجنان با آیات قرآن، ص 105�

3. جعفریان، رسول، جریان ها و سازمان های مذهبی_ سیاسی ایران، ص 906�
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در محاصــره آنــان قــرار داشــته" ســروده اســت:

نمـــود دشـــمن  خـــود  بهـــر  را  نمـــودگمرهـــان  روشـــن  حـــق  راه  چـــون  برقعـــی 

بی حیـــا عـــوام  خوانـــان  دغـــا روضـــه  نمایـــان  عالـــم  ســـبب  زیـــن 

متهـــم را  مـــا  بنمودنـــد  كـــه  ســـتم تـــا  اهـــل  بـــر  دادنـــد  رشـــوه ها 

خـــواب نقـــاالن  دكان  شـــد  خـــراب بـــاز  شـــد  پرســـتی  حـــق  پایـــگاه 

نیست مسجد جای مدح و روضه خواننیســـت مســـجد جای هر شـــمر و سنان 

آنکـــه همـــکار اســـت بـــا شـــمر و ســـنان1روضه خوانست روضه خوانست روضه خوان 

1-2-6. وفات

ابوالفضــل برقعــی ســال هایی چنــد پــس از انقــاب ایــران زندانــی بــود و ســپس بــه یــزد 

كــه در ســال  كــرد؛ تــا آن  كــن نــزد فرزنــدش زندگــی  تبعیــد شــد و پــس از آن در تهــران، در منطقــه 

كــن بــه  1370 و در هشــتاد و پنــج ســالگی درگذشــت و در قبرســتان مجــاور امامــزاده شــعیب 

وصّیــت خویــش دفــن شــد.

کتاب »درسی از والیت«  کنش علما پس از تألیف  1-2-7. وا

كتــاِب »درســی از والیــت« متبلــور  گفــت آغــاز تحــول فکــری برقعــی، در تألیــف  می تــوان 

ــل، اندیشــۀ والیــت تکوینــی ائمــه؟مهع؟ را رد 
ّ
كتــاب به طــور مفصــل و مدل اســت. او در ایــن 

گــون و درگیری هــای فکــری میــان  گونا می كــرد. ایــن اثــر برقعــی ســبب بــروز عکــس العمل هــای 

كردنــد. در ایــن میــان،  كتاب هــا نوشــتند و ســخنرانی ها  گردیــد و در رد آن،  دانشــمندان 

ی پرداختنــد. برقعــی بــا امتنــاع از ذكــر انتقادهــا و اعتراض هــا  برخــی از علمــا نیــز بــه تأییــد و

كتــاب، تنهــا بــه بیــان برخــی تأییدیه هــای بــزرگان پرداختــه و بــه ایــن وســیله، از خــود  بــه ایــن 

كــرده اســت. رفــع اتهــام 

1. برقعی، سوانح ایام در زندگی خادم االسالم، ص 58- 59�
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ــی  ــکار برقع ــودن اف ــه ب ــر موّج ــی ب ــراد، دلیل ــی اف ــوی برخ ــدات از س ــن تأیی ــه، ای ــا این هم ب

كتــاِب "درســی از والیــت"، آغــاِز تغییــر برقعــی، از یــک نویســندۀ شــیعی  كــه  نخواهــد بــود چــرا 

كــه رفتــه رفتــه و در آثــار بعــدی، بــه صورتــی  گرایشــات وهابــی اســت  بــه یــک نویســنده بــا 

آشــکار نمایــان می شــود.

بــه عبارتــی، در ایــن میــان دو نــوع آثــار برقعــی از جهــت تمایــات شــیعی یــا وهابــی، كتــاب 

كــه هماننــد پلــی در میــان دو بخــش زندگــی علمــی  كتابــی بینابیــن اســت  درســی از والیــت، 

ی را دیــده بودنــد، او را حامــی تفکــر  كــه آثــار قبلــی و اوســت. از ایــن رو، بدیهــی اســت علمایــی 

وهابــی نمی دانســتند.

كتــاب درســی از  تــی در پاســخ ســؤال مــردم دربــاره  بــرای نمونــه، شــیخ ذبیــح اهلل محا

ی را مــروج وهابیــت ندانســته اســت1. امــا  والیــت، عقیــده برقعــی را صحیــح دانســته و و

گرایــش فکــری برقعــی شــده  كــرده، بعدهــا ملتفــت  كــه در آن مقطــع از برقعــی حمایــت  همــو 

ی، بــا نــام "ضــرب شمشــیر بــر منکــر خطبــه غدیــر و ..." می نویســد و  كتابــی در نقــد افــکار و و 

تــی،  كــه محا در آن بــه شــبهات برقعــی در زمینه هــای فــوق پاســخ می دهــد. درســت اســت 

ــی  كــرده ول ــود تأییــد  ــه دانســته ب ــی ضال كتاب ــی  كــه آیــت اهلل میان درســی از والیــت برقعــی را 

ــوده اســت. ــاع از دوســتش ب ــرده و در مقــام دف كــه آن را تأویــل می ك بعدهــا اعتــراف می كنــد 

ی  كــه برقعــی، تنهــا بــه ذكــر نظــرات مثبــت جامعــه روحانــی و حــوزو گفتــه شــد  پیشــتر 

ــر نحــوی در  ــه محمــد باق ــرای نمون ــده اســت. ب ی پرداختــه و از بیــان مخالفت هــا، امتنــاع ورز

خاطــرات خــود آورده اســت: 

كــی در خطبه هــای نمــاز جمعــه، بــه  »مرحــوم آیــت اهلل العظمــی حــاج شــیخ محمدعلــی ارا

طــرح خائنانــه مرموزانــه انحــراف از تشــیع هشــدار داد ســپس مرحــوم آیــت اهلل ســید ابوالحســن 

ینــی در جــواب ســوال برخــی فضــا، ناقــان و ناشــران ایــن افــکار را منحرفــان شــیعه  رفیعــی قزو

1. همو، ص39�
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كــرد«.1 دانســت و مــردم را از شــركت در مجلــس آنــان و مطالعــه دســت نوشته هایشــان منــع 

 هم چنیــن گفتــه شــده پــس از نشــر كتــاب درســی از والیت و بــه وجود آمــدن جنجال هایی

 پیرامــون محتــوای آن، چنــد تــن از روحانیــان اســتان خراســان از آیــت اهلل ســید محمدهــادی 

كردنــد و ایشــان چنیــن  كبــار فقهــای آن روزگار بــود، در ایــن مســأله اســتفتا  كــه از  میانــی 

ــد: مرقــوم فرمودن

كریــم و مخالــف بــا صریــح فرمایــش پیغمبــر  كتــاب بــر خــاف فرمــوده قــرآن  »مطالــب ایــن 

كتــب ضــال می باشــد. نویســنده آن از ادلــه علمیــه  كتــاب از جملــه  كــرم؟مص؟ اســت. ایــن  ا

گفتــه اســت و مســلک تصــوف  بی اطــاع و بــه خیــاالت و اوهــام خــود و امثــال خــود نوشــته و 
بــر باطــل اســت. )معــاذ اهلل مــن مضــات الفتــن(«.2

كتــاب "التفتیــش" برقعــی  كــه از  و نیــز مرحــوم آیــت اهلل حــاج آقــا حســن طباطبائــی قمــی 

كــرده بــود، بــا دیــدن درســی از والیــت او را منحــرف از صــراط مســتقیم والیــت و  اســتقبال 

یــه برقعــی  گانــه، از رو كــرد.3 آیــت اهلل علــی مشــکینی هــم طــی اعامیــه ای جدا امامــت معرفــی 
اظهــار تنفــر نمــود.4

كوئی كه از رفقــای قدیمی برقعی   یکــی از علمــای تهــران بــه نــام حاج ســید عبدالحمیــد ما

كــرد و  بــود بــه اســتناد نظــر علمــی آیــت اهلل خوئــی اعامیــه ای بــه عنــوان نماینــده ایشــان صــادر 

نظــر برقعــی را در زمینــه والیــت تکوینــی تأییــد نمــود. ســپس مــورد حملــه شــدید مؤمنیــن واقــع 

ــا صــدور اعامیــه ای تغییــر نظــر داد. ســپس دیگــر  ــرد و ب ــه فریبــکاری برقعــی ب ــد و پــی ب گردی
كردنــد.5 گردان مرحــوم آیــت اهلل خوئــی بــه تبییــن نظــر صحیــح ایشــان اقــدام  شــا

1.محالتی، ذبیح اهلل، بررسی افکار و دیدگاه های ابوالفضل برقعی، ص، ص 13 �
2. همان، ص 13 و 14�

3. همان، ص 15�
4. همان، ص 30�
5. همان، ص 16�
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كــه در ایــن اواخــر بــه مبــارزه بــا خرافــات قیــام  بــه هــر ترتیــب برقعــی مدعــی اســت پــس از آن 

ی را می شناختند و سوابق او را می دانستند، او را تنها گذاشته  كرده است، تمام افرادی كه و
كردند و بعضی از ایشان نیز به مخالفت برخاستند.1  و سکوت اختیار 

1-2-8. آثار برقعی

كثیرالتألیف اسـت. فهرسـت تألیفات وی در دو دوره از حیات  برقعی از جمله روحانیان 

علمی اش، بر اسـاس آنچه در "سـوانح األیام" و در آغاز "التفتیش" آمده چنین اسـت:

2_ اربعین از احادیث خاتم النبیین؟لص؟1_ مرآت اآلیات و راهنمای مطالب قرآن

كلمات قصار حضرت سیدالشهداء؟ع؟3_ گنج گهر هزار و پانصد سخن از پیغمبر؟لص؟  _4

6_ فوائد در فقه5_ رساله حقوق در بیان حق خالق و مخلوق

كلمات موالنا الصادق؟ع؟ گنج حقایق  8_ فوائد در اصول7_ 

كفایة االصول 10_ مجموعه از اشعار در اخاق و مراثی۹_ حواشی بر 

كلمات حضرت باقر؟ع؟ 12_ فهرست مجالس امیرالمؤمنین؟ع؟11- خزینه جواهر 

14_ رساله پیش آهنگی و ارتش اسامی13_ توضیح بعضی از اخبار مشکله

16_ كذب شدید فی ائتاف التثلیت والتوحید15_ فوائد در اخاق

 17_ تراجم الرجال  در ده جلد به فارسی )اصول 
 و تراجم رجال شــیعه از روات و اصحاب و علما 

وشهداء(

 18_          تراجم النساء فارسی )احوال و اخاق مخدرات
 شیعه(

 1۹- تحفۀ الرضوّیه )ترجمه شیخ جلیل ابوالصلت
 هروي(

20_  اربعین در حدیث

22_ حکم محاسن و شارب )در كتاب سوانح ذكر 21- عقاید امامیه اثنی عشریه
كتاب را در زمان ابتاء به خرافات  كه این  كرده 

حوزوی نوشته ام و باید تجدید چاپ شود(

1. همان.
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كلمات امام حسن؟ع؟ گنج سخن  24_ فقه استداللی23_ 

26_ منظومه در اسماء الهی25_ نکاتی در روانشاسی

28_ بررسی خطبه غدیریه27_ احکام القرآن

گلشن قدس یا عقاید منظوم2۹_ تابشی از قرآن  -30

كوشش است كار و  32_ مثنوی منطقی31_ اسام دین 

33_ حکومــت جمهــوری اســامی )چــاپ شــده 
قبــل از انقــاب(

34_ درسی از والیت

36_ ترجمه العواصم من القواصم35_ حقیقه العرفان

38_ پند خردمند برای فرزند دلبند37_ ترجمه بخشی از توحید صدوق

40_ التفتیش در بطان مسلک صوفی و درویش3۹_ جداول در ارث

یارات قبور 42_ بررسی علمی در احادیث مهدی41_ خرافات وفور در ز

44_ سوانح االیام43_ عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول _ بت شکن

46_ فهرست عقاید عرفا و صوفیه45_ عشق و عاشقی از نظر عقل و دین

48_ حواشی بر المکاسب المحرمه47_ فهرست عقاید شیخیه و تضاد آن با اسام

50_ شعر و موسیقی و مصالح و مفاسد آن4۹_ ترجمه مقداری از وسائل الشیعه

كتاب صلوه همدانی 52_ دعبل خزاعی و قصیده تائیه51_ حواشی بر 

كتب احادیث53_ عقل و دین 54_ حواشی بر 

56_ ترجمه مختار ثقفی55_ جبر و تفویض

58_ مجموعه ای از اندرز57_ مجموعه ای از اخاق

ی5۹_ ترجمه صحیفه علویه كسرو 60_ پاسخ به 

62_ ترجمه جامع الدروس61_ الفیه در صرف و نحو

كتاب شبهات كتاب بیست و سه 63_ ترجمه  به  به اجمال  64_ جوابی 
سال )كتاب مفقود شده است(
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المذاهـــب 65_ تحریم متعه در اسام الفقـــه علـــی  كتـــاب  66_ ترجمـــه 
لخمســـه ا

گفتگویی با حافظ67_ نقد المراجعات والرد علیها 68_ دیوان حافظ شکن یا 

6۹_ تعدد زوجات رسول خدا؟لص؟ و مصلحت 
آن

بن  محمد  كتاب  ترجمه  اسامیه  عقیده   _70
 عبدالوهاب )در سوانح ذكر می كند كه این كتاب

كردم(  را با نام مستعار چاپ 

از  درســی  كتــاب  بــر  اشــکاالت  جــواب   _71
یــت ال و

72_ حدیث الثقلین یا نصب الشیخین

با 73_ تضاد مفاتیح الجنان با آیات قرآن ابن تیمیه  السنه  ترجمه خاصه منهاج   _74 
 اضافات و حواشی، تحت عنواِن »رهنمود سنت 

در رد اهل بدعت«

كتب و آثار برقعی می بایست دو نکته را در نظر داشت:  دربارۀ 

كتـــب، در چاپ هـــای بعـــدی عـــوض شـــده باشـــد وجـــود  كـــه نـــام برخـــی از   1_ ایـــن احتمـــال 

كـــه  كـــه »مـــرآت اآلیـــات«، همـــان »میـــراث اآلیـــات« باشـــد  ـــرای نمونـــه، محتمـــل اســـت  دارد. ب

ـــی موجـــود اســـت. 
ّ
كتابخانـــه مل كنـــون در  ا

كـــه بـــه طـــور قطـــع در دورۀ دوم حیـــات علمـــی او نوشـــته شـــده، توســـط   2_ برخـــی آثـــار برقعـــی 

ـــا نـــام  كتـــب در یـــک لـــوح فشـــرده ب ناشـــران عربســـتان ســـعودی بـــه چـــاپ رســـیده اســـت. ایـــن 

كـــه توســـط عربســـتان ســـعودی منتشـــر و پخـــش شـــده، ارائـــه شـــده اســـت: "عقیـــده" 

ــده  ــرده دیـ ــوح فشـ ــن لـ ــری او در ایـ ــان فکـ ــداران جریـ ــی از طرفـ ــی و برخـ ــای برقعـ كتاب هـ

كـــه مســـلمًا در نیمـــه دوم حیـــات علمـــی  كتـــب نشـــان می دهـــد  می شـــود. محتـــوای ایـــن 

كـــه اواًل توســـط خـــود وهابیـــت، و  برقعـــی نوشـــته شـــده و آن قـــدر بـــه وهابیـــت نزدیـــک اســـت 

كتـــب علمایشـــان در یـــک مجموعـــه ی تبلیغـــی عرضـــه شـــده اســـت و ثانیـــًا در ایـــران  كنـــار  در 

كتـــب نیســـت. اثـــری از برخـــی از ایـــن 
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این آثار عبارتند از:

البتــه 1_ اصول دین از نظر قرآن كــه  قــرآن )چهــار جلــدی  از  تابشــی   _2
ایــران در دو جلــد  توســط ناشــران دیگــری در 
كــه تنهــا جلــد دوم آن در كتابخانــه  چــاپ شــده 

ــی موجــود اســت(
ّ
مل

4_ قرآن برای همه3_ دعاهایی از قرآن
عقــول  و  آن  قــر  بــر  اصــول  اخبــار  عــرض   _5

بت شــکن _
6_ فریب جدید در ائتاف تثلیث و توحید

یــارات قبــور )موجــود در 7_ بررسی علمی در احادیث مهدی 8_ خرافــات وفــور در ز
ــی(

ّ
ــه مل كتابخان

الرضــا  ابــن  ابوالفضــل  عامــه  زندگی نامــه   -۹
نــام  بــه  برقعــی )نوشــته شــده توســط خــودش 

األّیــام( ســوانح 

10_ تضاد مفاتیح الجنان با قرآن

11_ دعای ندبه و خرافات آن

1-3. اثبات همسویی برخی عقاید برقعی از برخی عقاید وهابّیت

كــه در دو قســمت حیــات علمــی خویــش نگاشــته اســت و نیز مقایســۀ  بررســی آثــار برقعــی 

كــه برقعــی، در بســیاری از عقایــد، از  محتــوای آن هــا، شــواهد فراوانــی بــه دســت می دهــد 

ــئله ای  ــن مس ــت. ای ــده اس ی گرو ــت  ــمت وهابّی ــه س ــرده و ب ك ــدول  ــه ع ــد امامّی ــول و عقای اص

كــه مــورد تأییــد برخــی اندیشــمندان قــرار دارد. بــرای نمونــه، رســول جعفریــان زندگــی  اســت 

گرایش هــای غیرمعمــول اســامی  كــه بــه نقــد  برقعــی را شــامل ســه دوره می دانــد: دوره اول 

ماننــد تصــوف و امثــال آن رفتــه و آنــان را بــه عنــوان بدعــت و خرافــه  نقــد می كنــد. دورۀ دوم 

كــه بــه ســراغ برخــی باورهــای عامیانــه شــیعه رفتــه و آنهــا را خرافــه نــام نهــاده و  زمانــی اســت 

ــادی زده و ســعی دارد شــیعه را معتــدل نشــان دهــد. دورۀ ســوم دوره ای اســت  ــه نّق دســت ب

گرفتــه و در اوج ایــن دوره بــه یــک وهابــی تبدیــل می شــود.1  كــه اصــول تشــیع را بــه بــاد انتقــاد 

1. جعفریان، رسول، جریان ها و سازمان های مذهبی _ سیاسی ایران، ص 907�
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ی داشــته باشــد پــس از بیــان  اســتاد مطّهــری نیــز بی آنکــه اشــاره ای بــه برقعــی یــا امثــال و

كــرده و می نویســد: شــبهه ای در بــاب شــفاعت، بــه وجــود چنیــن افــرادی اشــاره 

کــه وّهابی هــا مطــرح می کننــد و جمعــی وهابــی مســلم  »ایــن همــان اشــکالی اســت 
در میــان شــیعه نیــز فریفتــۀ آن شــده اند«.1

كــه صاحــب نهج الباغــه و ســخنان توحیــدی  كشــوری ماننــد ایــران  ایشــان آن گاه از 

كــه چگونــه ممکــن اســت در چنیــن فضایــی، افــرادی  فراوانــی اســت اظهــار تعّجــب می كنــد 
كــه بخواهنــد توحیــد را از امثــال ابــن تیمیــه و محّمــد بــن عبدالوّهاب فــرا گیرند!2 یافــت شــوند 

برقعــی در عیــن بیــان ســخنانی شــبیه بــه وهابیــت، خــود را شــیعه می دانــد، دیگــران را 

كــه پیــرو حضــرت  منحــرف دانســته و خــود را شــیعه حقیقــی اعــام می كنــد. او مدعــی اســت 

كــه بــه نــام آن حضرت  امیــر المؤمنیــن؟ع؟ بــوده، اصــول و فــروع دیــن او را پذیرفتــه و بــا كســانی 

كــش، دیــن اســام را خــراب ســاخته و اصــول و فــروع اســام و  و بــا بهانــه دوســتی او و اوالد پا
كرده انــد خصومــت دارد.3 یارتنامه هــا خــراب  قــرآن را بــا ایجــاد ز

ــد امــا از طرفــی،  ــه می زن گــر چــه برقعــی ســخنانی وهابــی مآبان كــه ا ســخن در ایــن اســت 

ادلــه او بــرای ســخنانش در اغلــب مــوارد، ادلــه ای قرآنــی و روایــی، آن هــم بــر اســاس روایــات 

ــه ادعیــه وارده از  ــرای اثبــات معصــوم نبــودن امامــان شــیعه، ب ــرای مثــال ب شــیعیان اســت. ب

كام،  كتــب معتبــر شــیعی آمــده اســتناد می كنــد و بــر اســاس ظاهــر آن  كــه در  ناحیــه ایشــان 

ــد.4  ــی می كن ــکار معرف گناه ــان را  آن

بــا دوری از ســّنت اهــل بیــت پیامبــر  بنابرایــن ظاهــرًا مبنــای برقعــی در اعتقاداتــش، 

بــرون می آیــد، نتیجــه ای  از ایــن جریــان  اّمــا آن چــه در عمــل  خــدا؟لص؟ آغــاز نمی شــود، 

1. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج1، ص 244�
2. همان.

یارات قبور، ص 4� 3. برقعی، ابوالفضل، خرافات وفور در ز
4. ر.ک: همو، تابشی از قرآن، ج2، ص 415�
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هماننــد برخــی افــکار و اندیشــه های وهابّیــت دارد. در ایــن بخــش بــه ذكــر چنــد نمونــۀ مهــم از 

گمانــه را تقویــت می كننــد، پرداختــه می شــود: كــه ایــن  مســتنداتی 

کالمـــی حـــوزه امامـــت  1-3-1. رویکردهـــای متضـــاد برقعـــی در مواجهـــه بـــا مســـائل 
و والیـــت

یــه در افــکار او نیســت  آثــار برجــای مانــده از ابوالفضــل برقعــی، تنهــا نشــانگر تغییــر زاو

بلکــه، نشــان از تحولــی عمیــق در اوســت. برقعــی در آثــار خــود در بخــش نخســت از حیــات 

علمــی اش، یــک شــیعه معتقــد و پایبنــد بــه عقایــد شــیعی دیــده می شــود، ولــی در آثــار بعــدی 

یــات امامیــه ماننــد نفــی وجــود نــص بــر امامــت امیــر المؤمنیــن؟ع؟، نفــی  تــا حــد انــکار ضرور

انحصــار امامــت در دوازده امــام، نفــی وجــوب تبعیــت از امــام و امثــال آن پیــش رفتــه اســت.

یســت و هفتــاد  ــه ذكــر دو كتــاب "شــعر و موســیقی "، ب ــرای نمونــه، برقعــی در اوراق آخــر  ب

كــدام بیانگــر یکــی از عقائــد حقــه مذهــب امامیــه  كــه هــر  و دو جملــه ی قصــار می پــردازد 

كــدام از ایــن عقایــد، فــرد را از  ی، انــکار هــر  كــه بــه اعتقــاد برقعــی و تصریــح و اســت. حقایقــی 
مذهــب جعفــری خــارج و بلکــه از حــوزه نجــات خــارج می ســازد.1

كــه توســط خــود برقعــی احصــاء و ضــروری اعــام شــده، در آثــار  بســیاری از عقایــد تشــیع 

گردیــده اســت. برخــی از آن عقائــد عبارتنــد از: دیگــرش نفــی و باطــل 

كتــاب تابشــی از قــرآن، ج 2، ص  *علــی؟ع؟ وصــی و خلیفــه پیغمبــر ؟لص؟ اســت. )در 

222 و 223 تلویحــا ایــن عقیــده را انــکار نمــوده اســت(.

كتــاب تابشــی از قــرآن، ج 2، ص 530  * * انبیــا؟مهع؟ و همگــی بــر حــق و معصومنــد. )در 

آن را نفــی نمــوده اســت(

كتــاب احــکام القــرآن، ص 17  * تمامــی حقائــق دیــن را بایــد از معصــوم اخــذ نمــود. )در 

كــرده اســت(. ایــن مطلــب را نفــی 

1. همو، شعر و موسیقی، ص 133 تا 136�
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كتــاب بررســی علمــی در احادیــث مهــدی، ص 40  * خلفــاء رســول دوازده نفرنــد. )در 

كــرده اســت(. ایــن مطلــب را نفــی 

كتــاب تابشــی از  * خلفــاء رســول معصــوم، اولواالمــر و واجــب االطاعــه می باشــند. )در 

ــت( ــده اس ــر ش ــده را منک ــن عقی ــرآن، ج 2، ص 415 و 418 ای ق

كتــاب تابشــی از قــرآن، ج 2، ص 435 ایــن اعتقــاد را نفــی  * شــفاعت حــق اســت. )در 

كــرده اســت(

كتــاب تابشــی از قــرآن، ج2، ص 114، ایــن اعتقــاد  كراماتنــد. )در  * اهــل عصمــت دارای 

را منکــر شــده اســت(

كــه برقعــی بعــد از منحــرف شــدن از عقایــد امامیــه، نســبت بــه شــیعه  الزم بــه ذكــر اســت 

كــرده و از اهانــت بــه شــیعیان و علمــای آنــان ابایــی نــدارد.  نگاهــی بدبینانــه پیــدا 

بــرای نمونــه او معتقــد اســت شــیعیان بــه بدعتهــای خــود چســبیده و شــعائر النــاس را 

شــعائر اهلل می داننــد و موجــب تفرقــه در دیــن شــده اند.1 

1-3-2. عدم اعتقاد به اصل امامت

برقعــی امامــت را از اصــول دیــن نمی دانــد و معتقــد اســت امــام حافــظ حــوزه دیــن و 

ی  راهنمــای مســلمین اســت و از ایــن رو امــام تابــع دیــن اســت و نــه اصــل دیــن و نــه فــرع آن! و

همچنیــن معتقــد اســت هیــچ امامــی خــود را از اصــول دیــن ندانســته اســت و در ایــن راســتا، 

ِكَتــاِب َاهلِل  ــی 
َ
كــه مکــرر می فرماینــد: »َنَظــْرُت ِإل بــه ســخن امیــر مؤمنــان؟ع؟ استشــهاد می كنــد 

؟لص؟ َفاْقَتَدْیُتــُه«2؛ یعنــی: »مــن  ِبــّيُ َبْعُتــُه َو َمــا ِاْســَتّنَ َالّنَ
َ
ُحْکــِم ِبــِه َفاّت

ْ
َمَرَنــا ِبال

َ
َنــا َو أ

َ
َو َمــا َوَضــَع ل

ی  كــرده پیــرو كتــاب خــدا و آنچــه بــرای مــا مقــرر نمــوده و مــا را بــه حکــم آن امــر  نظــر افکنــدم بــه 

كــردم«.3  كــرده اقتــداء  كــه پیغمبــر رفتــار  كــردم و آنچــه را 

1. همو، تابشی از قرآن، چاپ عربستان، ج2، ص 377�
2. نهج البالغه، خطبه 198�

3. همو، اصول دین از نظر قرآن و مستند به آیات آن، ص 26�
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1-3-3. عدم اعتقاد به نصب الهی امام 

كامــی و شــاخص های اساســی مذهبــی میــان شــیعه و ســنی،  یکــی از مباحــث مهــم 
بحــث بــر ســر نحــوه تعییــن امــام اســت. شــیعه امامیــه، بــه نصــب الهــی معتقــد اســت و اهــل 

ــد. تســنن طــرق دیگــری چــون انتخــاب مردمــی را می پذیرن

ی آورده و نصــب الهــی امیــر  كام اهــل تســنن رو بــه  كلیــدی،  ایــن مســأله  برقعــی در 
اســت.  كــرده  نفــی  را  ائمه هــا  و  المؤمنیــن 

هم چنیـن برقعـی معتقـد اسـت كه خداوند در قـرآن، راجع به نصب زمامـدار و امام مطلبی 
نفرمـوده اسـت. او بـه دلیـل اصلـی وجـوب نصـب الهـی یعنـی عصمـت در میـان شـیعه اشـاره 
كار معرفی  كـرده ولـی انبیـاء الهـی را معصـوم ندانسـته و بـا استشـهاد بـه آیـات قـرآن، آنان را خطـا
كاری زمامـدار  گـر نصـب الهـی هـم در كار باشـد بـاز خطـا می كنـد و چنیـن نتیجـه می گیـرد كـه ا

ممکـن اسـت؛ پـس انتخـاب امـام با مـردم خواهد بـود. 1

1-3-4. عدم اعتقاد به انحصار امامت در دوازده امام

ــکار  ــی اف ــر نزدیک ــر ب ــی دیگ ــاص، دلیل ــرادی خ ــه اف ــت ب ــودن امام ــر نب ــه منحص ــاد ب  اعتق

برقعــی بــه برخــی اندیشــه های وهابیــت اســت. او امامــت را مخصــوص دوازده نفــر نمی دانــد 

كــرده  گــر بگوینــد رســول خــدا ؟مص؟، امامــان پــس از خــود را دوازده نفــر معرفــی  و معتقــد اســت ا

گفتنــی اســت  ــرآن و از جعلیــات شــیعه اســت.2  ــد بگوییــم ایــن حــرف خــاف ق اســت، بای
گانه معتقدند.3 نوِع اهل تسّنن، به روایت نبّی مکّرم در باب خلفای دوازده 

1-3-5. نفی عصمت از انبیاء، رسول خدا و امامان؟مهع؟

اگرچــه میــان فــرق اســامی در بــاب عصمــت و حــد و حــدود آن اختــاف نظــر اســت امــا 

1. همو، تابشی از قرآن، ج2، ص 350 و 351�
2. همان، ج2، ص 283�

کیــد بــر منابــع اهــل ســنت، نــور محّمــدی، محّمــد  گانــه پیامبــر؟مص؟ بــا تا 3. بازخوانــی احادیــث خلفــای دوازده 
یــن دینــی ســال هفتــم، زمســتان 1390 شــماره 27�  رضــا، اندیشــه نو
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گنــاه می داننــد. برقعــی در ایــن  كــرم؟ص؟ را در دوران رسالتشــان معصــوم از  همگــی آنــان رســول ا

میــان پــای را فراتــر گذاشــته و عصمــت را حتی در دوران رســالت از رســول خــدا منتفی می داند!

ٍم<1، »امکان« و »تحّقق«  �ی ْوٍم َع�ن َ ا�بَ �ی �تُ َ��بِّی َع�ن �نْ َعَص�یْ  اإِ
ا�نُ �ن

أَ
ِی ا

�نّ ْل اإِ
ی در تفسیر آیۀ >�تُ  و

را یکســان دانســته و بــر طبــق ایــن آیــه، عصیــان از رســول خــدا را ممکــن می دانــد. برقعــی 

ــه طریــق اولــی معصــوم دانســتن امامــان و نیــز صحیــح نیســت  كــه ب ــه می كنــد  ســپس اضاف

و خودشــان نیــز خــود را معصــوم ندانســته اند. آنــگاه بــه ذكــر مناجات هایــی از معصومــان 
ــت.2 ــده اس ــرزش ش ــب آم ــد طل ــه در آن از خداون ك ــردازد  می پ

1-3-6. نفی توسل، شفاعت و زیارت 

كــه وهابّیــت بــه آن  یــارت قبــور، از مهم تریــن مســائلی اســت  مســئلۀ توّســل، شــفاعت و ز

ــان را مشــرک  ــی در شــیعیان، آن ــت وجــود چنیــن اعتقادات
ّ
ــه عل عکس العمــل نشــان داده و ب

دانســته و از دایــره ایمــان خــارج می داننــد. برقعــی نیــز در ایــن اعتقــاد بــا وهابیــون همــراه بــوده 

و نظــری هماننــد علمــای ســلفی مطــرح می نمایــد.

بــرای نمونــه برقعــی در مبحــث توســل، بــه صراحــت توســل بــه پیامبــر و امامــان و را منافــی 

كهــف چنیــن می گویــد: ی ذیــل آیــه 110 ام از ســوره مباركــه  بــا توحیــد و آیــات قــرآن می دانــد. و

کســی را  کــه بایــد در عبــادت  لــت دارد  »جملــه »ال یشــرک بعبــاده ربــه احــدا« دال
شــریک خــدا قــرار ندهــد حتــی پیغمبــر و امــام را. چــون دعــا عبــاد تســت پــس غیــر 
خــدا را خوانــدن در دعــا موجــب شــرک اســت... مــا امــری بــه خوانــدن وســیله و 

یــم«.3 واســطه در دعــا در شــرع اســالم ندار

كـــه در زمـــان حاضـــر، بـــه دلیـــل شـــیوع  و بـــا شـــرک آمیـــز دانســـتن برخـــی ادعیـــه معتقـــد اســـت 

 جهالـــت، غـــرور و بدعت هـــا بـــه نـــام ارادت بـــه مقربـــان خـــدا و بـــه بهانـــه رجـــوع بـــه اخبـــار و 

ى بزرگ می ترسم«. ز کنم از عذاب رو ردگارم را نافرمانی  گر پرو 1. زمر: 13؛ یعنی: »بگو: ا
2. برقعی، ابوالفضل، تابشی از قرآن، ج2، ص 504�

3. همان، ج2، ص 142�
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كـــه توســـل ی  كتـــب غیـــر معقولـــه، برخـــاف دســـتور قـــرآن عمـــل می شـــود. و  احادیـــث مجعولـــه و 

كـــه در زمان حیاتشـــان   و عـــزاداری و امثـــال آن را مخالـــف قـــرآن می دانـــد، معتقـــد اســـت امامـــان 
اذیت و آزار شدند، پس از وفاتشان نیز با رفتارها آزرده خواهند شد.1

ی در بخـــش اول زندگـــی  نفـــی توســـل در بســـیاری از آثـــار برقعـــی بـــه چشـــم می خـــورد. و

ــت. در  ــول نداشـ ــل را قبـ ــود، توسـ ــرده بـ ــدا نکـ ــت پیـ ــه وهابیـ ــدی بـ ــش جـ گرایـ ــه  كـ ــز  ــود نیـ خـ

ــرآن  ــر خـــدا در قـ ــود می گویـــد از خوانـــدن غیـ ــرآن خـ كتـــاب احـــکام القـ ــأله از  هفتادمیـــن مسـ

نهـــی شـــده اســـت:

کــه مقربیــن خــدا را می خوانیــم تــا وســیله شــوند نــزد  بعضــی از عــوام بــه عنــوان ایــن 
کــه خــدا فرمــوده  خــدا. می گوینــد توســل می جوئیــم بــه بنــدگان خــدا. بایــد بداننــد 
اســت خــود مــرا بخوانیــد و نفرمــوده مقربیــن را بخوانیــد: ادعونــی اســتجب لکــم«.2

یــارت  از دیگــر آثــار ســوء قــرآن بســندگی در اندیشــه برقعــی، می تــوان بــه مســئله نفــی ز

یــارت قبــور، میــان شــیعه امامیــه و وهابیــت اختــاف قابــل  كــرد. در زمینــه نفــی ز قبــور اشــاره 

توجهــی وجــود دارد.

برقعــی نیــز در ایــن راســتا عقایــدی هماننــد وهابّیــت ارائــه می دهــد. بــرای نمونــه ذیــل آیــه 

كــه تمامــی مــردگان،  < 3 می گویــد  �نَ ��ی ْوا ُمْد�بِ
َّ
ا َول دن عاَء اإِ

ُ
ّمَ الّد ْ�ِمُع الّصُ

َمْو�تی  َو لا �تُ
ْ
ْ�ِمُع ال

َك لا �تُ
�نَّ >اإِ

ــل اســت  ــز نیســت. او هم چنیــن قائ ــان جای ــارت آن ی ــی انبیــاء و اولیــاء شــنوا نیســتند و ز حّت

َمْوتــی" بــر ناتوانــی مــردگان بــر شــنیدن داللــت دارد و از ایــن رو 
ْ
ــَك ال ُتْســِمُع ال

َ
كــه جملــۀ "ِإّن

خطــاب قــرار دادن آنــان لغــو و بیهــوده اســت. آن گاه بــه احادیثــی از رســول خــدا؟لص؟ بــا اشــاره 

كســانی چــون ابــن تیمیــه و همفکرانــش بــه آنهــا معتقــد بودنــد. احادیثــی ماننــد  كــه  می كنــد 

1. همان، دعاهایی از قرآن، ص 5�
2. برقعی، ابوالفضل، احکام القرآن، ص 50�

کــران  3. نمــل: 80؛ یعنــی: » بی تردیــد تــو نمی توانــی ]دعوتــت را[ بــه مــردگان بشــنوانی، و نیــز نمی توانــی آن را بــه 
ى برمی گرداننــد بشــنوانی «. کــه پشــت کنان رو
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اینکــه پیامبــر؟لص؟ فرمــوده اســت: »اللهــم ال تجعــل قبــری وثنــًا یعبــد«؛ یعنــی: »خداونــدا قبــر 
كــه پرســتیده شــود«.1 مــرا بتــی قــرار مــده 

یــارات  كتابــی بــه نــام "خرافــات وفــور در ز كــه  یــارت تــا جایــی اســت  مخالفــت برقعــی بــا ز

یــارت را در تضــاد  قبــور" بــه رشــته تحریــر در آورد. او در ایــن كتــاب نیــز قــرآن بســندانه، روایــات ز
كــرده اســت.2 بــا آیــات قــرآن دانســته و رد 

شــفاعت نیــز بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن مــوارد اختــاف میــان شــیعه و وهابیــت، مــورد 

گزینــش آیــات قــرآن در صــدد نفــی شــفاعت برآمده  گرفتــه اســت. برقعــی بــا  حملــه برقعــی قــرار 

ی شــفاعت را مخصــوص فرشــتگان می دانــد  گــذارده اســت.3 و و بلکــه پــا را فراتــر از وهابیــون 

ُهْم  �نَ
ْ
ل ِهْم َو ما �نَ د�ی �یْ

أَ
�نَ ا ْ �ی َ ُم ما �ب

َ
ْعل َ كه می فرماید: >�ی و در تبیین آیه بیســت و هشــتم ســوره انبیاء 

< 4  ضمــن اینکــه بحــث شــفاعت را  و�ن �تُ �نِ
ْ ِه ُم�ش ِ �ت �یَ

ْ �ش ى  َو ُهْم ِم�نْ �نَ �ن  ِلَم�نِ اْ��تَ
لاَّ  اإِ

ُعو�نَ �نَ ْ َ�ش َو لا �ی

ئکــه اشــتباه می دانــد و  ئکــه را بــه ما كــرده اســت، قیــاس غیــر ما ئکــه بیــان  مخصــوص ما

ئکــه شــفاعت می كننــد، پــس  كــه ما گفــت چــون در آیــه ذكــر شــده  معتقــد اســت نمی تــوان 

ئکــه قبــض روح می كننــد. زیــرا ممکــن اســت  اولیــاء نیــز شــفاعت می كننــد و یــا چــون ما

ئکــه، ابــاغ رحمــت خــدا بــه وســیله ایشــان باشــد و یــا ممکــن اســت  مقصــود از شــفاعت ما
ئکــه در دنیــا بــرای مــو منیــن باشــد.5 مقصــود همــان اســتغفار ما

1-4. بررسی شباهت تفّکر برقعی به طرفداران نظریۀ »قرآن بسندگی«

حدیــث پــس از قــرآن، دّومیــن منبــع اســتنباط احــکام فقهــی و شــریعت اســامی شــناخته 

1. برقعی، ابوالفضل، تابشی از قرآن، ج 2، ص 329�
یــه قــرآن بســندگی در نــگاه برخــی از  2. بــرای مطالعــۀ بیشــتر، ر.ک: محّمــدی فــام، فریــدون، تحلیــل و نقــد نظر

اندیشــمندان معاصــر ایــران. 
ران حیات رسول خدا را می پذیرند. 3. وهابیان شفاعت در دو

کــه خــدا بپســندد شــفاعت  کســی  گذشــته آنــان و آینده شــان را می دانــد، و جــز بــراى  4. یعنــی: »خــدا همــه 
کنــد«. نمی کننــد، و آنــان از تــرس ]عظمــت و جــالل [ او هراســان و بیمنا

5. برقعی، ابوالفضل، تابشی از قرآن، ج 2، ص 188�
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ــه ســّنت نبــوی می داننــد.  ــزار دســتیابی ب می شــود. عمــوم مســلمانان نیــز، حدیــث را تنهــا اب

ایــن مقبولیــت و حجّیــت  از  كــه حدیــث، همــواره  نشــان می دهــد  یخــی  تار بررســی های 

گســترده و عــام برخــوردار نبــوده اســت. 

كفایــت قــرآن بــه عنــوان  كــه بــه اصالــت و  اهــل قــرآن یــا قرآنیــون، فرقــه ای از مســلمانانند 

قــرآن  می كننــد.  انــکار  را  حدیــث  حجیــت  و  دارنــد  اعتقــاد  احــکام  تشــریع  منبــع  یگانــه 

كاربــرد دارد قــرآن بســندگی در تفســیر  كــه در دو معنــای جــدا از هــم  بســندگی اعتقــادی اســت 

ــر. ــت بش ــندگی در هدای ــرآن بس ــرآن و ق ق

شــاخه اول »قرآن بســندگی در تفســیر« اســت؛ بــه معنــای طــرد روایــات از حیطــه تفســیر 

كمــک خــوِد قــرآن؛ شــاخه دوم »قرآن بســندگی در هدایــت بشــر«،  قــرآن و فهــم آیــات تنهــا بــه 

كامــل بــرای انســان  كــه بــدون ســخنان پیامبــر و امامــان؟مهع؟ نیــز هدایــت  بــه ایــن معناســت 

كافــی اســت. برقعــی در هــر دو معنــا، در دو بخــش از  حاصــل می شــود و قــرآن بــرای هدایــت، 

یکردهایــی متفــاوت و در تهافــت بــا یکدیگــر دارد و بــه عبــارت دیگــر،  حیــات علمــی خــود، رو

كافــی می دانــد.1  بــه هــر دو نــوع فــوق معتقــد اســت و هدایــت قــرآن را بــرای بشــر 

1-4-1. زمینه های تاریخی قرآن بسندگی

یکـــرد قرآن گرایـــی افراطـــی را می تـــوان در زمـــان پیامبـــر  یخـــی رو اولیـــن نشـــانه های تار

گروهـــی از قریشـــیان از  كـــرد. نهـــی عبـــداهلل بـــن عمروبـــن عـــاص توســـط  خـــدا؟لص؟ ردیابـــی 

نوشـــتن حدیـــث پیامبرخـــدا؟لص؟ از آن جملـــه اســـت.2 هم چنیـــن ســـخن خلیفـــۀ دوم مبنـــی 

كفایـــت قـــرآن در آخریـــن لحظـــات حیـــات پیامبـــر ضمـــن ماجـــرای قرطـــاس )دوات و  بـــر 

گویـــای وجـــوِد حداقـــل زمینـــۀ چنیـــن تفّکـــری میـــان برخـــی مســـلمانان اســـت.  قلـــم(3، 

1. ر.ک: محّمدی فام، فریدون، تحلیل و نقد دالیل ابوالفضل برقعی درباره قرآن بسندگی در هدایت بشر، ص 98�
2. ابن حنبل، مسند احمد، ج2، ص 215� 

ــول المریــض قومــوا  ــاب ق ــاب17 )ب کتــاب المرضــی، ب ى،  ــن اســماعیل، صحیــح بخــار 3. بخاری،محمــد ب
عنــی(، ج1، ص 432�
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ــه نظــر می رســد، در همــان عصــر نیــز عمــًا اجرایــی نشــد. وجــود چنیــن  كــه ب مســئله ای 

یکــرد،  گرامــی، در مــواردی نگرانی هــای خــود نســبت بــه ایــن رو زمینــه ای ســبب شــد پیامبــر 
كننــد.1 یعنــی نفــی حدیــث، را اظهــار 

كــه منشــأ انــکار ســّنت و عــدم اعتنــا بــدان، شــبه قــارۀ هنــد و مطــرح  برخــی برایــن باورنــد 

كننــدۀ آن ســید احمــد خــان )1817-1۹۹7م( اســت. دلیــل ایــن انتســاب را می تــوان دیــدگاه 

كــه شــروط او بــرای صحــت  ســّید احمدخــان در خصــوص روایــات و احادیــث دانســت؛ چرا

روایــات، بــه انــکار عمــدۀ ســّنت، می انجامیــد.2 

برخــی نیــز منشــأ ایــن تفکــر را جهــان عــرب، بــه ویــژه در مصــر می داننــد. از نماینــدگان ایــن 

كتــاب "مصــادر  جریــان فکــری در جهــان عــرب، می تــوان بــه دكتــر اســماعیل ادهــم، مؤلــف 

كتــاب "تفســیر القــرآن بالقــرآن" و نیــز احمــد  یــد الدمنهــوری، نویســنده  یــخ" و محّمــد ابــو ز التار

كــرد.3  یه اشــاره  افنــدی صفــوت، از حقوقدانــان اســکندر

یکــرد بــر  در واقــع، قرآن گرایــی افراطــی، نــگاه بــه مدلــوِل متــن قــرآن اســت. البتــه ایــن رو

كــه در  كــه بــا منابــع معرفــت دینــی دارد بــه شــاخه هایی تقســیم می شــود4  اســاس نســبتی 

كــرد؛ زیــرا قــرآن تنهــا منبــع معرفــت دینــی  ــه قــرآن بســندگی تعبیــر  ــوان از آن ب یــک نــگاه می ت

بــه شــمار آمــده و تمــام معــارف الزم دیــن، بــه واســطۀ تدبــر در آیــات قــرآن قابــل درک دانســته 

كــه از آن بــه قــرآن بســندگی در تفســیر تعبیــر شــده اســت،  شــده اســت. اّمــا در نگاهــی دیگــر، 

گاهــی  ک تبییــن و تفســیر آیــات قــرآن، خــوِد قــرآن می باشــد.5 البتــه ایــن جریــان  همــواره مــا

كــه قــرآن  نیــز بــه رغــم مســتقل دانســتن قــرآن در فهــم و تفســیر، نقــش ســّنت را در حوزه هایــی 

1. ابن حنبل، مسند احمد، ج4، ص 131�
2. الهی بخش، خادم حسین، القرآنیون و شبهاتهم حول السنة، ص 106-100� 

3. همان، ص 180- 183�
4. اسعدی، محّمد، آسیب شناسی جریانهای تفسیری، ج1، ص 372� 

5. بابایی، علی اکبر، مکاتب تفسیرى، ج2، ص 127� 
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كــه  گاهــی نیــز ســّنت را در حــوزه ای  كت اســت _ ماننــد آیــات األحــکام_، می پذیــرد.  از آن ســا

ــد.1  ــرآن متعــرض شــده؛ دارای نقــش تبیینــی و تاییــدی می دان ق

1-4-2. القرآنیون و رابطۀ تفّکر برقعی با ایشان

كــه گذشــت، معتقــدان بــه جریــاِن فکــرِی قرآنیــون _كه تفّکــری برخاســته از درون  همانطــور 

كلــی  ــه طــور  اهــل تســّنن اســت_، قــرآن را تنهــا مرجــع تشــریع دانســته و ســّنت و حدیــث را ب

كنــار می زننــد. از طرفــی، تفســیرهای متفــاوت آنــان از بســیاری اصــول اســامی، آیــات قــرآن و 

مات بیــن ِفــَرق اســامی دارد، پرســش های فراوانــی 
ّ
كــه تفاوتــی بنیــادی بــا مســل فتــاوای دینــی 

كــرده اســت.  دربــاره ماهیــت ایــن جریــان ایجــاد 

ـــوی، در ســـال  ـــه جکرال ـــه رهبـــری غـــام نبـــی، معـــروف ب ـــرآن ب ـــا جماعـــت اهـــل ق قرآنیـــون ی

گفـــت.2 دیگرانـــی نیـــز پـــس از او  1۹02 تأســـیس شـــد و بـــه  صراحـــت از انـــکار ســـّنت ســـخن 

ــود  ــر خـ ــاط، تفکـ ــر نقـ ــتان و دیگـ كسـ ــا پا ــد و تـ گرفتنـ ــه دوش  ــّنت را بـ ــای سـ ــرآِن منهـ ــم قـ پرچـ

گســـترش دادنـــد.3 قرآنیـــون حدیـــث را فقـــط بـــرای مســـلمانان عصـــر پیامبـــر؟لص؟ حجـــت  را 

می دانستند.4 

گروهــی از  كــی از وجــود  بررســی جریان هــای دینــی و مذهبــی ایــران در دو قــرن اخیــر، حا

كــه همــگام بــا جریــان قرآن گــرا در جهــان اهــل تســّنن، فعالیــت  اندیشــمندان شــیعی اســت 

خــود را بــا نــام اصاحگــری در میــان شــیعه آغــاز نمودنــد. در نــگاه ایــن جریــان، بازگشــت بــه 

هویــت اصیــل اســامی و مقابلــه بــا انحطــاط جامعــه مســلمان، منــوط بــه بازگشــت و تمســک 

كــه مآیــۀ جمــود فکــری  كــه در نظــِر ایشــان، بســیاری از اندیشــه های خرافــی  بــه قــرآن بــود. چــرا 

گرایــش بــه اخبــار و احادیــث نادرســت اســت.  و فرهنگــی اســت، ناشــی از غفلــت از قــرآن و 

1. اسعدی، محّمد، آسیب شناسی جریانهای تفسیری، ج1، ص 172�
2. الهی بخش، خادم حسین، القرآنیون و شبهاتهم حول السنة، ص 25� 

3. اسعدی، محّمد، جریان شناسی قرآن بسندگی در دو قرن اخیر، ص 97و99� 
کالمی معاصر، ص 303�  4. جبرئیلی، محّمد صفر، سیری در تفکر 
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ابوالفضــل برقعــی در ایــن میــان، در یــک برهــه، فهــم صحیــح از قــرآن را منــوط بــه تفســیر 

ــغ تفّکــر قرآنیــون اســت. 
ّ
ــد و در برهــه ای دیگــر، مبل معصــوم می دان

ــاره  كــه مربــوط بــه بخــش اول حیــات علمــی اوســت، درب ی در جلــد دوم عقــل و دیــن  و

ــه تفســیر قــرآن می نویســد: نیــاز انســان ب

کافــی نیســت و احتیــاج بــه معلــم و  کــه قــرآن بــه تنهایــی  »و امــا دلیــل نقلــی بــر ایــن 

 َ َع�ش َ ی �ب دن
َّ
مفســر دارد آیــات خــود قــرآن اســت. از آن جملــه ســوره جمعــه آیــه2: >ُهَو ال

�نْ  َمهتَ َو اإِ
ْ
ِحك

ْ
ا�بَ َو ال ِك�ت

ْ
ُمُهُم ال ِ

ّ
َعل ُ ِهْم َو �ی �ی ّکِ �نَ ُ ِه َو �ی ا�تِ �ی

آ
ِهْم ا �یْ

َ
وا َعل

ُ
ل �تْ َ ُهْم �ی �نَ َ�ُسولًا ِم�نْ �ی ِ

�یّ ّمِ
اأُ

ْ
�نِی ال

کــرده  کتــاب اهلل« اشــتباه  گفتــه »حســبنا  < پــس آن کــه  �نٍ �ی لاٍل ُم�ب ی  �نَ �ن
َ
ُل ل �بْ

وا ِم�نْ �تَ كا�نُ
گفتــه ...«.1 و برخــالف خــود قــرآن ســخن 

كــه در آن یــک دوره عقایــد حقــه را  كتــاب منظــوم خویــش بــه نــام "گلشــن قــدس" _  و یــا در 

بــه نظــم در آورده _ ، دربــارۀ نیــاز تفســیر قــرآن بــه حدیــث چنیــن ســروده اســت:

معجزاتـــی از  یکـــی  قـــرآن  كـــه باقـــی مانـــده حجـــت بهـــر آتـــیبـــود 

ـــرآن امامـــانولـــی چـــون مجمـــل آمـــد بعـــض ق تفســـیر  محتـــاج  شـــدی 

دیانـــت2احادیـــث صحیحـــه اهـــل عصمـــت انـــکار  چـــو  ردش  بـــود 

كتــاب عقــل و دیــن، مطالبــی را در ایــن موضــوع آورده و  برقعــی همچنیــن در جلــد دوم 

كافــی نیســت« 3  گــذارده اســت: »قــرآن، بــدون معلمــی از اهــل عصمــت  آن را چنیــن عنــوان 

ی ســپس می گویــد: و

گفتــه اســت و معلــوم  کتــاب اهلل" مخالــف قــرآن ســخن  گفتــه "حســبنا  کــه  »کســی 
شــد بیــان رســول خــدا و ائمــه هــدى ال و احادیــث ایشــان در بیــان موضوعــات و 
کــه می گویــد مــا اخبــار را قبــول  احــکام قــرآن الزم االخــذ و العمــل اســت و آن کســی 

1. برقعی، ابوالفضل، عقل و دین، ج2، ص 96 و 97�
گلشن قدس، ص 17� 2. همو، 

3. همو، عقل و دین، ج2، ص 97-96�
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ــا مغــرض......«.1 ــا بی دیــن اســت و ی ــم، ی ی ندار

ــان  ــی دانســته و از بی كاف ــر  ــت بش ــرای هدای ــرآن را ب ــود، ق ــی خ ــو در دورۀ دوم زندگ ــا هم ام

كتــاب اهلل« دفــاع می كنــد و می نویســد: گوینــده »حســبنا 
ـــه  ـــوری او را ب ـــران ف کافـــی، بعضـــی از بی خب ـــی اســـت  کتاب ـــرآن  ـــد ق ـــر کســـی بگوی گ »ا
کتـــاب اهلل، می کوبنـــد و بـــه ایـــن بهانـــه از ســـخن  گفتـــه حســـبنا  بهانـــه اینکـــه »عمـــر« 
حـــق اعـــراض می کننـــد، در صورتیکـــه خـــدا و رســـول و أئمـــه هـــدی تمـــام قـــرآن را 
گفتـــه  گـــر »عمـــر« چنیـــن  کافـــی شـــمرده و دانســـته اند. حـــال ا بـــرای امـــت اســـالمی 
کســـی از مســـلمانی  گفـــت مـــن مســـلمانم نبایـــد  گـــر »عمـــر«  ـــرر دارد، ا ـــد چـــه ض باش

ـــد«.2 کن ـــرار  ف

كــرده ذیــل آیــۀ  كتــب دیگــرش بــه صراحــت تفســیر توســط احادیــث ائمــه او را نفــی  و یــا در 

ها< 3 می نویســد:
ُ
ال �ن �تْ

أَ
و�بٍ ا

ُ
ل ْم َعلی  �تُ

أَ
�نَ ا

آ
ْ�ا �تُ

ْ
ُ�و�نَ ال َّ َد�ب �تَ َ لا �ی  �نَ

أَ
>ا

کـــه می گوینـــد حدیـــث امـــام بایـــد آیـــه قـــرآن را  کســـانی را  »ایـــن آیـــه رد می کنـــد قـــول 
کـــه امـــام و رســـول را قبـــول نداشـــتند  کفـــاری  ـــر منافقیـــن و  ـــرا خـــدا ب ی کنـــد، ز تفســـیر 
فهمیـــده  امـــام  حدیـــث  بـــدون  قـــرآن  حقیقـــت  و  دانســـته  الزم  را  قـــرآن  در  تدبـــر 

می شـــود«.4

یــادی می فرمایــد: »یــا  او بــا بیــان اینکــه هدایــت قــرآن بــرای عمــوم مــردم اســت و در آیــات ز

كــه فهــم قــرآن نیــازی  كنــد  أیهــا النــاس«، در تــاش اســت تــا ولــو بــدون صراحــت، چنیــن القــا 
بــه روایــات نــدارد.5

گرفتــه بــود، چنیــن اعتقــاد  كــه از عقایــد شــیعی فاصلــه  برقعــی در ســال های پایانــی عمــر 

1. همان.
2. برقعی، ابوالفضل، تابشی از قرآن، ج1، ص 37�

3. محّمــد؟لص؟: 2؛ یعنــی: »آیــا در قــرآن نمی اندیشــند ]تاحقایــق را بفهمنــد[ یــا بــر دل هایشــان قفل هایــی قــرار 
دارد؟«.

4. برقعی، ابوالفضل، تابشی از قرآن، ج 2، ص 603�
5. همو، اصول دین از نظر آیات قرآن و مستند به آن، ص4�
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كــه اصحــاب رســول  كــه قــرآن تفســیر امــام و بلکــه اصــا تفســیر نمی خواهــد؛ چرا داشــت 

ی می گویــد: قــرآن از هــر  كثــر و بلکــه همگــی عــوام بودنــد، قــرآن را فهمیدنــد. و كــه ا خــدا؟لص؟ 
ــت.1 ــر اس ــی واضح ت ــر امام كام ه ــدا از  كام خ ــن تر و  ــیری روش تفس

بـا تمـام ایـن اوصـاف، برقعـی علـی رغـم بی توجهی هایـش بـه حدیـث، بـر خـاف رهبـران قر 

آنیون در جهان اسـام كه به صراحت منکر سـنت شـده و فقط قرآن را مصدر تشـریع در اسـام 

دانسـته  اند، هیـچ گاه بـه صراحـت سـنت و حدیـث را نفـی نکرد و منکر لزوم سـنت نشـد.

كتابـی بـا عنـوان »القـرآن و  بـرای مثـال صبحـی منصـور از سـردمداران قرآنیـون مصـر، در 

كفایـت قـرآن بـرای صـدور احـکام تصریـح می كنـد و  كفـی مصـدرا للتشـریع فـي االسـام« بـه 
كرم؟ص؟، مسـلمانان را ملـزم به تبعیـت از آن نمی داند.2 ضمـن انـکار حجیـت سـنت پیامبـر ا

گفــت، برقعــی بارهــا در جنبــه ایجابــی، قــرآن را بــرای هدایــت بشــر،  بــه عبارتــی می تــوان 

ــه  كافــی دانســته امــا در جنبــه ســلبی هیچــگاه ب تبییــن خــود و حتــی صــدور احــکام فقهــی 

كــه برقعــی در مقــام  گفتــه شــود  صراحــت ســنت را نفــی نکــرده اســت. شــاید بهتــر باشــد 

ــا اصــل  ــرد. او ب ــی در مقــام اثبــات از آن بهــره نمی ب ــث را قبــول دارد ول ثبــوت، ســنت و حدی

گاه آن را نفــی نکــرده ولــی در مقــام اثبــات و  حجیــت ســنت موافــق اســت و از ایــن رو هیــچ 

وقــوع خارجــی، غالــب روایــات را بــا شــاخصه های خویــش مطــرود می دانــد. 

كــه برخــی عقایــد و آراء قرآنیــون بــا آراء ابو الفضــل  از ســویی دیگــر، مشــاهده می شــود 

برقعــی و طرفدارانــش قرابتــی معنــادار دارد. نفــی شــفاعت، انــکار حیــات برزخی، نفــی هر گونه 

معجــزه بــرای پیامبــر اســام؟لص؟ و انــکار عصمــت مطلقــه ی آن حضــرت، از مهم تریــن آراء 

كــه بــا نظــرات برقعــی همخوانــی دارد. قرآنیــون اســت3 

1. همان، ص 10 و 11�
کیــد بــر  2.مظفــری، راضیــه، »بررســی و نقــد مبانــی احمــد صبحــی منصــور در انحصــار منبعیــت قــرآن بــا تأ

کفــی مصــدرة للتشــریع فــي االســالم«، ص2�  کتــاب القــرآن و 
کالمی معاصر، ص 307 3. جبرئیلی، محمدصفر، سیری در تفکر 
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گفــت اصطــاح قرآنیــون، قرآنیــان یــا اهــل القــرآن در دو معنــای رایــج  بنابرایــن می تــوان 

كــه قــرآن را تنهــا منبــع شــریعت می داننــد و دیگــر،  كاربــرد دارد. اول در معنــای قرآنیــون مصــر 

ــرآن  ــد ق ــه معتقدن ك ــان  ــی و یارانش ــینی طباطبائ ــنگلجی، حس ــی، س ــر برقع ــورد نظ ــای م معن

كــه،  مهجــور مانــده و بایــد بــا بازگشــت بــه قــرآن، روایــات نیــز را بــا قــرآن ســنجید. خصوصــا آن 

كنونــی، خــود را  طرفــداران اندیشــه برقعــی _ ماننــد حســینی طباطبایــی و یارانــش _ در زمــان 

ــد.1  ــام نهاده ان ــا »اهــل القــرآن« ن »قرآنیــان« ی

1. ر.ک: مقاله »حیات نو در فرهنگ اسالمی«، منتشر شده در سایت حسینی طباطبائی.



 فصل دوم:

 مبانی برقعی در کتاِب
»بررسی علمی در احادیث مهدی«





تمهید

كــه از عالمــان معاصــر ایــران اســت، دیدگاه های  كــه ذكــر شــد، ابوالفضــل برقعــی  همانطــور 

گاه  خاصــی دارد و در برخــی آثــار خــود در نیمــۀ دوم حیــات علمــی اش، بــه اهــل تســّنن و 

كتــب  كــه عربســتان ســعودی برخــی  گرایــش تــا جایــی اســت  گراییــده اســت. ایــن  وهابیــت 

كــرده اســت.  كــرام و بــا توصیفاتــی بیــش از ظرفیــت علمــی برقعــی، منتشــر  او را بــا تجلیــل و ا

ــا ذهــن مخاطبانــش  ــد ت ــه تألیفاتــی زن كــه ســبب شــده برقعــی دســت ب از جملــه اعتقاداتــی 

را از خرافــه رهایــی بخشــد، اعتقــاد بــه موهــوم بــودن حضــرت مهــدی؟ع؟ اســت! او همــواره 

حضــرت مهــدی؟ع؟ را موهــوم و ســاخته   ذهــن خرافــه فروشــان می دانــد!

كتابــی بــا  یــت، اقــدام بــه نــگارش  برقعــی بــرای اثبــات عقیــده خویــش در انــکار مهدو

كــرده و در مقدمــه آن، ضمــن نفــی امامــت  عنــواِن "بررســی علمــی در احادیــث مهــدی" 

ــان؟جع؟  ــام زم ــود ام ــأله وج ــر مس ــدون1، ب ــن خل ــون اب ــوم، همچ ــاری در دوازده معص انحص

كــرده اســت. بــرای نمونــه می نویســد: خدشــه وارد 

کتــاب  کــرد مســئله مهــدی و یــا دوزده امــام آیــا دلیلــی از عقــل و یــا از  »بایــد تحقیــق 
کتــاب  کتــاب آســمانی اســت، و در  آســمانی دارد یــا خیــر. بلکــه ضــد عقــل و ضــد 
کــذب انحصــار امامــت در دوازده  آســمانی یعنــی قــرآن، آیاتــی صریــح اســت بــر 

کتاب از نظریات ابن خلدون در این باره بهره برده است. 1. در این 



فصل دوم:حضرت مهدی؟جع؟ رایت هدایت

56

یــت آنگونــه  کــذب ادعــای مهدو لــت دارد بــر  کــه دال عــدد، و هم چنیــن آیاتــی اســت 
ــد«.1 ــان آن می گوین ــه مدعی ک

كــه  كتــاب، ســعی دارد مطالــب و نیــز روایــات مربــوط بــه حضــرت مهــدی؟ع؟  ی در ایــن  و

ــد پنجــاه و دو 
ّ
مــه مجلســی، جلــد پنجــاه و یکــم و بخشــی از مجل

ّ
ــوار عا كتــاب بحاراألن در 

آمــده اســت را باطــل شــمارد. 

ــۀ  ــات المؤّول ــاب اآلی ــواِن »ب ــا عن ــاب ب كت ــن  ــی از ای ــه فصل ــت ب ــدد اس ــتار درص ــن نوش ای

ــۀ  ــط ائّم ــه توّس ك ــد را  ــرآن مجی ــی از ق ــی آیات ــل، برقع ــن فص ــد. در ای ــخ ده ــم« پاس ــام القائ بقی

كــرده و ســپس روایــات مربــوط بــه آن  شــیعه بــه حضــرت مهــدی؟ع؟ تأویــل شــده اســت، ذكــر 

ــا اندیشــۀ خــود، باطــل دانســته اســت. ــق ب ــوار آمــده_، مطاب را _كــه در بحاراألن

کتاب گزارشی از محتوای   .1-2

كتـــاِب "بررســـی علمـــی در احادیـــث مهـــدی" بـــا بخـــِش »زندگی نامـــۀ مؤلـــف از زبـــان 

ی دیده می شـــود.  كتـــب تألیفـــِی و كـــه عمدتـــًا در غالب  خـــودش« آغاز می شـــود. بخشـــی 

كتـــاب، خبر  برقعـــی ســـپس در بخش "پیشـــگفتار مؤلـــف"، با بیـــان انگیزۀ خود از نوشـــتن 

كرده  كتـــاب خود ملحق  كه نـــام او را ذكر نمی كند_ به  كه مقاله ای را از شـــخصی _  می دهـــد 

می نویسد: ی  و اســـت. 

کفایــت در تحریــر دوم »عــرض اخبــار  »بــا این کــه در مــورد »مهــدی« نیــز بــه قــدر 
ــه  ــدگان ب ــتر خوانن ــان بیش ــور اطمین ــه منظ ــا ب ــته ام اّم ــول« نوش ــرآن و عق ــر ق ــول ب اص
کــردم. و چــون  کتــاب »بررســی علمــی در احادیــث مهــدی« نیــز اقــدام  اصــالح 
کــه اهــل تّدبــر در قــرآن اســت، مقالــه ای مفیــد و مختصــر  یکــی از بــرادران فاضــل مــا 
کــه خدایــش  در بــاب مهــدی نوشــته بــود، بــه منظــور قدردانــی از آن بــرادر ایمانــی _ 
جــزای خیــر دهــد _ مقالــه ایشــان را بــا اندکــی تلخیــص و تصــرف، تحــت عنــوان 
کــه امیــدوارم در بیــداری  کتــاب حاضــر آوردم  »مهــدی موعــود و غیبــت او« در آغــاز 

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 40�

فصل دوم:
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ــردد«.1 گ ــن مســئله  ــل در ای ــوده و موجــب تفکــر و تأّم ــر ب ــرم مؤث خواننــدگان محت

كتـاب بـه ایـن مقالـه اختصـاص دارد  از ایـن رو پـس از پیشـگفتار، بخـش بعـدی در ایـن 

كـه خـود بررسـی ویـژه ای می طلبـد. در مقالـۀ مذكور، در ضمن فصل سـوم آن، بـا عنواِن »آیاتی 

كه دربارۀ امام دوازدهم به آن ها استشـهاد می شـود« به بررسـی ۹ آیه از قرآن مجید دسـت زده 

كـه بـه زعـم نویسـندۀ نامعلـوم آن، از اهمّیت بیشـتری در محاّجه با شـیعۀ امامّیه دارد. اسـت 

كتــاب را بــرای دكانــداران و متعصبیــن ننوشــته  كــه ایــن  برقعــی صراحتــًا اعــام مــی دارد 

كــه  كســانی  ــرای اهــل انصــاف و  كتــاب را ب ــه هدایــت ایشــان امیــدوار نیســت بلکــه ایــن  و ب

ی بــه نفــی  طالــب هدایــت و واقعیــت می باشــند ترتیــب داده اســت! بعــد از ایــن مقدمــه، و

امامــت انحصــاری از منظــر عقــل و شــرع پرداختــه و در نفــع وجــود امــام زمــان؟ع؟ بــرای مــردم 

یــت فقــط بــرای رؤســای مذهــب و دكانــداران  كــرده اســت. او معتقــد اســت مهدو تشــکیک 
مذهبــی مفیــد اســت و بــرای عمــوم نافــع نیســت بلکــه ضــرر بســیار دارد.2

برقعــی پــس از پرداختــن بــه عنــواِن "مقّدمــه ای بــر مطالعــۀ اخبــار مهــدی"، بــه بررســِی 

ابــواب درج شــده در جلــد 51 و 52 بحاراألنــوار پرداختــه و مطالــب درج شــده در آن را بــه 

روش خویــش بررســی می نمایــد. او از میــان آیــات ذكرشــده، چهــار آیــه را مــورد عنایــت ویــژه ای 

ــد: ــرده و می نویس ك ــرار  ــئله را تک ــن مس ــه ای ــن مرتب ــرار داده و چندی ق

كــه ایــن آیــه )انبیــاء 105( و آیــه 33 ســوره توبــه و آیــه 5 ســوره قصــص و آیــه 55 ســوره  »بــدان 

ــرای  گرفتــه و حتــی ب ــرار  ــه فروشــان ق ــرآن مــورد ســوء اســتفاده خراف ــات ق ــور بیــش از ســایر آی ن

كتــب درســی  آلــودن ذهــن بی آالیــش نوجوانــان آیــات مذكــور را بــا توجیهــات بی مناســب در 

كرده انــد؟! لــذا بایــد در مــورد آیــات فــوق بیشــتر تامــل و تدبــر شــود«.3  نیــز وارد 

كــه پیــش از ایــن ذكــر شــد_ نویســنده از میــان  كتــاب _  از طرفــی، در مقالــۀ ملحــق شــده بــه 

ف(
ّ
1. همان، ص 33. )پیشگفتار مؤل

2. همان، ص 40� 
3. همان، ص 164 و 152�

كتاِب  مبانی برقعی در 
»بررسی علمی در احادیث مهدی«
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ــه رد  ــده و ب ــه را برگزی ــه مهــدی موعــود تأویــل می كننــد، ۹ آی ــه آن هــا را ب كــه امامّی ــی  تمــام آیات

ــردازد. ــا می پ آن ه

کید برقعی و آیات مورد توّجه در مقالۀ الحاقی 2-2. مقایسۀ آیات مورد تأ

كــه در مقالــۀ درج شــده توســط برقعــی بررســی شــده  در ادامــه، نمــوداری از مقایســۀ آیاتــی 

كیــد خــود برقعــی اســت، آمــده اســت: كــه از میــان آیــات، مــورد تأ و نیــز آیاتــی 

 جدول شماره 1: مقایسۀ آیات درج شده درمقالۀ مورد تأیید برقعی 
کتاب خویش کید شده توسط برقعی در  و آیات تأ

مقالۀ مندرج آیاتردیف
کتاب  در 

)فصل سوم(

باب اآلیات 
المؤوله بقیام 

القائم

مالحظات

**بقره 3و 4  1
توبه 33 - 2

صف 9
گرفته ** كید مکّرر نویسنده قرار  مورد تأ

است
-*هود 386
گرفته **انبیاء 4105 كید مکّرر نویسنده قرار  مورد تأ

است
گرفته **نور 555 كید مکّرر نویسنده قرار  مورد تأ

است
نمل 82 و 6

83
*-

گرفته **قصص 75 كید مکّرر نویسنده قرار  مورد تأ
است

-*غافر 811
-*شمس 93

2-3. فهرســتی از اشــکاالت برقعــی بــر داللــت روایــات ذیــل آیــات مؤّولــه بــه 
حضــرت مهــدی ؟جع؟

كـــه در بحـــار آمـــده  برقعـــی در بخـــش مـــورد نظـــر، پـــس از ذكـــر آیـــه و بـــدوِن آوردن روایتـــی 
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ی بـــر ایـــن روایـــات وارد ســـاخته  كـــه و اســـت، اقـــدام بـــه نقـــد آن هـــا می نمایـــد. اشـــکاالتی 

اقامـــه  بـــر محورهـــای خاصـــی  و عمدتـــًا  شـــده  تکـــرار  مـــوارد دچـــار  بســـیاری  در  اســـت، 

ــه  كـ ــکاالتی  ــامِد اشـ ــی و ُپربسـ ــای اصلـ ــتخراج محورهـ ــا اسـ ــه بـ كـ ــی اســـت  ــوند. بدیهـ می شـ

برقعـــی در نوشـــتار خـــود بـــر روایـــات وارد ســـاخته اســـت و ســـپس ارائـــۀ پاســـخی مناســـب بـــه 

آن هـــا، می تـــوان مّدعـــی شـــد بـــه عمـــدۀ اشـــکاالت وارده ذیـــل آیـــاِت ایـــن بخـــش، پاســـخ داده 

شـــده اســـت.

كــه علیــه اعتقــادات  یکــرد برقعــی در غالــب نوشــتارهایی  كــه رو گفتنــی اســت از آن جــا 

كــه بــا  امامّیــه نگاشــته اســت، خــارج از ایــن چهارچــوب فکــری نیســت، می تــوان مّدعــی شــد 

اســتخراج محورهــای اصلــی و ُپرتکــراِر انتقــادات برقعــی و پاســخ بــه آن هــا، بــه نحــوی نیــاز بــه 

ی نباشــد. كتــب و ــی بــه بیشــتر 
ّ
كل پاســخ 

كــه  كــه برقعــی ذیــل آیــات مذكــور نوشــته اســت، لیســتی   پــس از مطالعــۀ دقیــق بــر نقــدی 

ی بــر روایــات بــه چشــم می خــورد، از ایــن قــرار اســت: از اشــکاالت مــورد نظــر و

که برقعی بر روایات وارد ساخته جدول شماره 2: عناوین اشکاالتی 

یان و علما1 اسائۀ ادب به راو
كتب رجالی2 یان بدون ارجاع به  تضعیف راو
بی اعتنایی به بحِث »وجوه«3
اشاره به محّل نزول سوره و استفاده از آن در تفسیر )مّکی و مدنی(4
سیاق آیات5

6
بــی اعتنایــی بــه بحــِث »جــری و تطبیــق« و “بطــون قــرآن” و منحصــر دانســتِن آیــه در شــأن 

نــزول و یــا ظهــر آیــات
استفاده از اقوال مفسّرین شیعه بر علیِه تأویل آیات7
اشکال به متن8
بحث لغوی و نحوی۹

3-2. فهرستی از اشکاالت برقعی بر داللت روایات ذیل آیات مؤّوله...
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ح عناویِن اشکاالت برقعی بر داللت روایات 2-4. شر

كــه برقعــی بــر  در ایــن بخــش بــه تشــریح عناویــن نامگــذاری شــده در بــاب اشــکاالتی 

روایــات موؤلــه بــه حضــرت مهــدی؟ع؟ وارد ســاخته اســت، پرداختــه می شــود.

2-4-1. اسائۀ ادب به راویان و علما

گفتار یک نویسنده بی شک از اثرگذارترین بخش های یک نگاشتۀ مکتوب است  لحن 

كتاِب برقعی،  و مخاطب را به دیدگاه و سلیقۀ نویسنده، نزدیک می سازد. در البای سطور 

كرد. كه می توان آن را سوگیرِی غیر علمی قلمداد  خواننده با عباراتی مواجه است 

ی در بسـیاری از مواضـع، بی آنکـه بـر سـخن خـود دلیلـی _ اعم از علمی یـا غیر آن_ اقامه  و

كاهـل در اسـتفاده از نعمـت عقـل و یـا امثـال آن هـا،  كنـد، بـا الفاظـی چـون احمـق، جاهـل، 

گاه علمـا می نمایـد. بـرای نمونـه در جایـی می نویسـد: یـان و  اقـدام بـه توهیـن و شـتم راو
»... یا احمقی چون علی بن ابراهیم می گویند وعده خدا خروج قائم است!!«.1

یا در جایی دیگر می گوید:

کــه درســت یــا نادرســت را در احادیــث تشــخیص نمــی داد  »امــا شــیخ صــدوق 
ــم  ــار قائ ــورد انتظ ــۀ م ــه و آی ــات« أئم ــود از »آی ــد مقص ــه می گوی ک ــرده  ک ــل  ــی نق حدیث
کنــد، بــه او ایمــان نیــاور،  گــر کســی پیــش از آنکــه وی بــا شمشــیر قیــام  کــه ا اســت 
ایمانــش ســودی نــدارد!! آیــا ایــن روات جاهــل آیــات را منحصــر بــه أئمــه می داننــد، 

حتــی آیــات عــذاب را؟!!«.2

کتب رجالی 2-4-2. تضعیف راویان بدون ارجاع به 

از ســویی دیگــر برقعــی در برخــی مــوارد، بــرای نشــان دادِن ضعــف ســندِی یــک روایــت، 

ی در زنجیــرۀ ســند را مّتهــم بــه  كتــب رجالــی، یــک و یــا دو راو بــدون ارائــۀ مســتندات الزم از 

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 162� 
2. همان، ص 166�
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گاه نیــز بــه جهــت اطمینــان بخشــی بــه خواننــده، ارائــۀ توضیحــات بیشــتر  ضعــف می كنــد. 

كــه غالبــًا غیــر  كتابــی دیگــر از آثــار خویــش ارجــاع می دهــد. ارجاعاتــی  در ایــن زمینــه را، بــه 

كتــاب مذكــور، _ و یــا حداقــل در چاپ هــای در دســترس_ اثــری از اســتدالل  واقعــی و در 

مــورد انتظــار نیســت. بــرای نمونــه برقعــی "علی بــن ابراهیــم" را شــخصیتی معّرفــی می كنــد 

كتــب  ــودِن او در  ــق ب كــه موّث كــه اســامی معیــوب داشــته و قــول او بی اعتبــار اســت.1 فــردی 

رجالــی، بــه اثبــات رســیده اســت.

2-4-3. بی اعتنایی به بحِث »وجوه«

ی در ِســیر رّدیــه  كــه و از مطالعــۀ نوشــتار انتقــادی برقعــی، این طــور بــه دســت می آیــد 

بــه نمایــش  را  واژه  یــک  از معانــی مختلــِف  گاه بخشــی  كتــاب،  ایــن  نویســِی خویــش در 

كــه مقصــود روایــت اســت را آشــکار نمی كنــد. بــه عبارتــی، ســعی در  می گــذارد و آن معنــا 

پنهــان نمــودِن معانــِی دیگــر و ســپس اثبــات مــردود بــودن روایــت دارد.

یــان شــیعه در  كــه او، در نقــل قــول از برخــی راو گمانــه، از آن جایــی تقویــت می گــردد  ایــن 

ایــن راســتا، صداقــت علمــی بــه خــرج نــداده اســت.

كــه مجلســی در بــاب آیــۀ هشــتم از ســورۀ هــود آورده، ســخن  ی ذیــل روایتــی  بــرای نمونــه و

كــرده بــه  كــه در معنــای واژۀ »اّمــۀ«، در تفســیر خــود مــوارد متعــّددی را ذكــر  علــی بــن ابراهیــم 

كامــل نقــل نمی كنــد و خــود نیــز بــه بیــان تمامــی وجــوه ایــن واژه مبــادرت نمــی ورزد: صــورت 

کــه یکــی از معانــی  کــرده  کــه »علــی بــن ابراهیــم« خــود اعتــراف  »عجیــب اســت 
اَل  کــه فرمــوده: >َو�تَ ــة«، »وقــت و مــدت« اســت و ایــن آیــه را شــاهد آورده اســت  ّمَ

ُ
»أ

)هم زندانــی  دو  آن  از  کــس  آن  »و   .]45 ]یوســف   > هتٍ
َمّ
أُ
ا ْعَد  َ �ب  �َ

َ
ک

ّ
َواَد ُهَما  ِم�نْ ا  َ حب

�نَ ی  ِ دن
َّ
ال

گفتــه  ــادش آمــد« و حتــی  ــه ی ــی ب ــود و پــس از مدت کــه رهایــی یافتــه ب یوســف؟ع؟( 
ــٍة َمْعــُدوَدٍة« »وقــت« اســت ...«.2 ّمَ

ُ
مقصــود از »أ

1. همان، ص 148�
2. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 151�
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2-4-4. سیاق آیات

یکــی از مهم تریــن ابزارهــا در منظومــۀ نّقــادِی برقعــی، اشــاره بــه مســئلۀ ســیاق آیــات و 

یلــی از طریــق آن اســت. او در ابتــدای ایــن فصــل می نویســد: ســپس رّد روایــِت تأو

یــل  »ولــی چــون عــده ای بــا تفســیر خــالف ظاهــر و خــالف ســیاق آیــات و بــا تأو
بی مناســب و دلبخواهــی بــا بســیاری از آیــات شــریفه قــرآن بــازی کرده انــد، در اینجــا 
یــم  ر کــه مذهــب ســازان بــه دلخــواه خویــش بــا مهــدی تطبیــق داده انــد می آو آیاتــی را 
کــه مانــع عوامفریبــی خرافــه فروشــان  یم، باشــد  و إشــکال قــول آنهــا را روشــن می ســاز

شــود«.1

یــات و رّد روایــات موؤلــه بــه حضــرت  و یــا در تفســیر آیــات بیســت و دو و بیســت و ســه ذار

مهــدی؟ع؟ می نویســد:

کـــه آیـــات  کـــن تـــا ببینـــی  »خواننـــده محتـــرم ایـــن ســـوره مّکـــی را در قـــرآن مالحظـــه 
قبلـــی دربـــاره قیامـــت و ســـرانجام منکـــران ومتقیـــن و جلـــب توجـــه آنـــان بـــه آیـــات 
الهـــی در زمیـــن و آســـمان و وجـــود خودشـــان اســـت ســـپس درآیـــه 23 قســـم یـــاد 
کـــه قیامـــت و جـــزای اخـــروی مســـلم و قطعـــی اســـت. حـــال آیـــا هیـــچ  می شـــود 
کـــه خـــدا در مکـــه بیســـت و یـــک آیـــه  عقلی_حتـــی بســـیار ضعیـــف_ می پذیـــرد 
ـــروردگار آســـمان و زمیـــن  ـــه پ ـــد ســـوگند ب ـــازل فرمایـــد سپســـس بگوی ـــاره قیامـــت ن درب

کـــه مهـــدی خـــروج می کنـــد!!«.2

 نزول سوره و استفاده از آن در فهم مراد آیه
ّ

2-4-5. اشاره به محل

كــه برقعــی بــا تمّســک بــه آن، بــه رّد روایــات مربوط به حضــرت مهدی؟ع؟  از دیگــر مــواردی 

ی، مثــًا بــا  كــه و اقــدام می كنــد، اشــاره بــه مّکــی یــا مدنــی بــودن ســوره اســت. بدیــن ترتیــب 

اشــاره بــه مّکــی بــودن یــک ســوره، می گویــد: این كــه پیامبــر بخواهــد مــردم مّکــه را نســبت بــه 

ــردازی  ــه پ ــه قّص ــد و بلک ــیار بعی ــد، بس ــژده ده ــد م ــد آم ــد خواه ــا بع ــه قرن ه ك ــدی  ــور مه ظه

1. همان، ص 147�
2. همان، ص 168�
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اســت. بــرای نمونــه دربــارۀ آیــه ای از ســورۀ مباركــۀ اســراء می نویســد:

گفــت اوال: ســوره اســراء )بنــی اســرائیل( مّکــی اســت و در مکــه بــه هیــچ  »... بایــد 
ــا جنــگ جمــل نبــوده و کســی از قائــم خبــری  وجــه ســخنی از خالفــت شــیخین ب

ــا آیاتــی نــازل شــود!«.1 نداشــته و منکــری نبــوده ت

كشیده است! برقعی بسیاری از روایات را با این استدالل به بوتۀ نقد 

2-4-6. بی اعتنایــی بــه بحــِث »جــری و تطبیــق« و بطــون قــرآن )منحصــر دانســتِن 
آیــه در شــأن نــزول آن(

گذشــته و چــه حــال  كتــاب آســمانی، در همــة زمان هــا، چــه  شــیعه معتقــد اســت آیــات 

یــخ نــزول مربــوط نیســت.  اعتبــار دارد و بــه عبارتــی پیام هــا و احــکام قــرآن منحصــرًا بــه تار

كــه از چــه رو هــرگاه قــرآن  كــه از امــام صــادق؟ع؟، پرســیده شــد  در روایتــی آمــده اســت 

یــس قــرار می گیــرد، طــراوت و تازگــی اش بیشــتر می شــود؟  بیشــتر منتشــر می شــود و مــورد تدر

حضرتــش فرمودنــد:

کــه خداونــد آن را بــراى زمــان خاّصــی نــازل نفرمــود، و همیــن طــور بــراى مــردم  یــرا  »ز
معّینــی نفرســتاد، و آن در هــر زمانــی جدیــد و تــازه اســت، و بــراى هــر قومــی تــا قیامت 

ى و خّرمــی و شــادابی دارد«.2 نــوآور

گونــه  ابوالفضــل برقعــی بی اعتنــا بــه ایــن نکتــۀ مهــم در بــاب تفســیر قــرآن مجیــد، هــر 

كــه خــارج از شــأن نــزول  تــی را  یا تأویــل و توضیحــی خــارج از مــورد نــزول را باطــل دانســته و تأو

ــۀ 3۹ از  ــه آی ــوط ب ــات مرب ــارۀ روای ــه درب ــرای نمون ــد! ب ــه باشــند، ملعبــۀ دیــن فروشــان می دان آی

ســورۀ حــج می نویســد:

»ایــن آیــه بــه قــول اصحــاب ســیر و مفســرین_ اعــم از شــیعه و ســنی_ مربــوط به رســول 

1. همان، ص 151�
ــی 

َ
 ِإل
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وا  ُ ِ��ب �نْ
أُ
�نَ ا �ی ِ دن

َّ
یــرا در آیــه بعــد فرمــوده: >ال خــدا؟لص؟ و اصحــاب آن حضــرت اســت ز

کــه بــه حــق از خانه هایشــان اخــراج  < ]الحــج:40[. »همانــان  ٍ
ِ� َ��تّ �یْ

عنَ اِ�ِهْم �بِ ِم�نْ ِد�یَ

ر می آیــد  کــه درآینــده دو ْخِرُجــوا( ماضــی اســت و تناســبی بــا کســی 
ُ
شــدند.« فعل)أ

نــدارد!«.1

و یا در باب آیۀ 30 سورۀ ملک می گوید:

كنــد  كریــم ماحظــه  كــه ایــن ســوره مّکــی را در قــرآن  »از خواننــده محتــرم تقاضــا می كنــم 

ــه  ــود را ب ــت خ ــدرت و رحم ــات ق ــدا آی ــت و خ ــركین اس ــار و مش كف ــه  ــاب ب ــام آن خط ــه تم ك

ایشــان تذكــر داده تــا تأمــل كننــد و ایمــان بیاورنــد و موحــد شــوند. ولــی علــی بــن ابراهیــم احمق 

و عــده ای از ضعفــا و مجروحیــن و مجاهیــل می گوینــد مقصــود از )َماُؤُكــْم( امــام اســت یعنــی 

كســی امامــی ظاهــر و حاضــر بــرای شــما مــی آورد؟! در حالــی  گــر امــام شــما غائــب شــود چــه  ا

گــر امــام شــما غائــب  كــه در مّکــه مســأله امامــت بــه هیــچ وجــه مطــرح نبــود تــا قــرآن بپرســد ا
كســی برایتــان امــام مــی آورد«.2 شــود چــه 

ــرآن از مراتــب متعــّدد معنــای ظاهــر و باطــن، از  كــه، برخــورداری ق ــی اســت  ایــن در حال

ــر َظهــر و بطــن  ــة مختلــف عقلــی و نقلــی نیــز ب
ّ
مبانــی مهــم در فهــم و تفســیر قــرآن اســت. ادل

ــم داللــت دارنــد.  كری داشــتِن قــرآن 

برقعــی در شــیوۀ انتقــادی و تفســیرِی خویــش، بــه بطــن قــرآن معتقــد نیســت و معنــای 

آیــات را در َظهــر آن محــدود می دانــد:

»ایــن مضمون هــا3 بارهــا درقــرآن ذكــر شــده و نشــانه قــدرت الهــی شــمرده شــده ولــی عــده 

گفتــه خــدا زمیــن مــرده را بــا  كــه  كرده انــد  ای از مجاهیــل و ضعفــا از ابــن عبــاس روایــت 

ــده  ــم زمیــن را زن ــا قبــل از قائ ــده نکــرده و ت ــه حــال زمیــن را زن ــا ب ــده می كنــد!! یعنــی ت ــم زن قائ

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 153�
2. همان، ص163�
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گفتــه یــا روات جاعــل چنیــن  نمی كنــد؟! ایــن هــم شــد تفســیر؟! آیــا واقعــا ایــن عبــاس چنیــن 
بافته انــد؟!«.1 دروغــی 

2-4-7. استفاده از اقوال مفسّرین شیعه بر علیِه تأویل آیات

برده انــد. در  بهــره  از روش هــای مختلفــی  آیــات  تفســیر  و  مفّســرین شــیعه در توضیــح 

ــا ذكــر ســیاق آیــات،  تفاســیر مختلــف نوعــًا، پــس از ذكــر شــأن نــزول _ در صــورت وجــود _ و ی

گاه نیــز رســالت مفّســر، صرفــًا نقــل اقــوال  در پایــان شــاهِد نظــر اصلــی مفّســر خواهیــم بــود. 

اســت. بــدون هر گونــه جهت گیــری  گــون،  گونا

گاه مفّســری شــیعه مذهــب، بــه نقــل شــأن نــزول  برقعــی بــا چشــم پوشــی از ایــن ماجــرا، هــر 

ــادره  ــش مص ــع خوی ــه نف ــردازد، آن را ب ــون می پ گ گونا ــوال  ــل اق ــه نق ــز ب ــه و نی ــیاق آی ــا ذكرس و ی

كــرده و بــه عنــوان نظــر اصلــِی آن مفّســر امامــی مذهــب، ارائــه می دهــد. بدیــن ترتیــب ســعی 

دارد شــماری از مفّســران شــیعه را بــا خویــش هم ســو و هم نظــر نشــان  دهــد. بــه طــور مثــال در 

تفســیر آیــۀ پنجــاه و پنجــم از ســورۀ نــور، بیــان شــیخ طوســی در شــأن نــزول آیــه را، همراســتایی 

شــیخ بــا خــود جلــوه داده اســت:

»شــیخ طوســی در تفســیرش موســوم بــه »التبیــان« فرمــوده در ایــن آیــه خــدای متعــال 
کــه آنــان را در ایــن ســرزمین  بــه مومنیــن و نیکــوکاران از اصحــاب پیامبــر وعــده داده 

کــم ســازد... ســخن شــیخ طوســی درســت اســت...«.2 مشــرکین، جانشــین و حا

2-4-8. نقدهای دیگر

كــه فراوانــِی باالیــی  برقعــی در رونــد مــردود شــمردِن روایــات، عــاوه بــر عناویــِن یــاد شــده _ 

گاه از اســتدالل های دیگــری نیــز بهــره می  بــرد. مــواردی همچــون: اشــکال بــه  نیــز دارنــد_، 

ــر ضبــط حدیــث، بحــث لغــوی و نحــوی و... .  متــن، اشــکال ب

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 169�
2� همان، ص 181-180�
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2-5. فراوانی اشکاالت

فراوانِی اشکاالت بدین شرح است:

* بی اعتنایــی بــه بحــِث »جــری و تطبیــق« و منحصــر دانســتِن آیــه در شــأن نــزول _ 
24 مــورد 

 نزول سوره و استفاده از آن در تفسیر )مّکی و مدنی( _ 21 مورد
ّ

* اشاره به محل
یان بدون ارجاع به کتب رجالی _ 14 مورد * تضعیف راو

* سیاق آیات _ 15 مورد
یان و علما _ 8 مورد * اسائۀ ادب به راو

یل آیات _ 7 مورد * استفاده از اقوال مفسّرین شیعه بر علیِه تأو
* بحث لغوی و نحوی _ 2 مورد 

* اشکال به متن _ 6 مورد
* بی اعتنایی به بحِث »وجوه« _ 2 مورد



 فصل سوم:

 نقد و بررسی مبانی برقعی در کتاِب
»بررسی علمی در احادیث مهدی«





تمهید

كــه باورهــای دینــی خــود را از قــرآن  كیــد دارنــد  نــو وهابیــون بــا اّدعــای بازگشــت بــه قــرآن، تأ

كــه رجــوع بــه حدیــث و ســّنت، صحیــح جلــوه  گونــه ای عمــل می كننــد  برگرفته انــد و بــه 

نکنــد!

گرفتــه  یــۀ مباحــث اعتقــادی می بایســت صرفــًا از قــرآن 
ّ
كل كــه  آنــان هم چنیــن معتقدنــد 

شــود. از ایــن رو در تفســیر تمامــِی آیــات حتــی آیــات األحــکام، از رجــوع بــه پیامبــر خــدا و اهــل 

مــان حقیقــی قــرآن بی نیــاز هســتند و تنهــا بــا تکیــه بــر 
ّ
البیــت ایشــان بــه عنــوان مفّســران و معل

آیــات دیگــر و رجــوع بــه ادبیــات عــرب، می تواننــد بــه مقاصــد آیــات دســت یابنــد.

اســتفاده از ظواهــر قــرآن بــا رعایــت ضوابــط آن در بیــن مفّســران امــری درســت و رایج اســت 

كــه در نهایــت بــه تخطئــۀ روایــات می انجامــد،  اّمــا روش آن هــا در برداشــت از ظاهــر آیــات 

قابــل مناقشــه اســت.

کتاب »بررسی علمی در احادیث مهدی« 3-1. مبانی تفسیری برقعی در 

كار  اســتخراج روش تفســیری مفســران عمدتــًا بــه دو طریــق حاصــل می شــود؛ یــا روش بــه 

گونــه ای غیر مســتقیم  بــرده شــده توســط خــود مفّســر بــه صراحــت، تصریــح شــده و یــا روش، بــه 

كتابشــان و بــه صــورت فحوایــی و  كتــاب و یــا شــواهد دیگــِر موجــود در  بــر اســاس مقدمــۀ 

ضمنــی قابــل برداشــت اســت.

 فصل سوم
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ــر مباحــث ســندی _  ــرای رد روایــات مــورد نظــر، عــاوه ب كتــاب مــورد بحــث، ب برقعــی در 

ــا بهره گیــری از نظــام فکــرِی خــود  كــه البتــه منطبــق بــر اصــول صحیــِح نقــد ســند نیســت_، ب

در تفســیر آیــات، دســت بــه نقــد روایــات می زنــد. از ایــن رو، یافتــِن منطــق فکــرِی او در تفســیر 

آیــات قــرآن مجیــد، ضــروری بــه نظــر می رســد.

كتــاِب "بررســی علمــی در احادیــث مهــدی"، " تضــاد مفاتیــح الجنــان بــا  ی در ســه   و

ــا  ــا ب ــر روش تفســیری خــود نکــرده اســت اّم ــح روشــنی ب ــرآن" و "احــکام القــرآن" تصری ــات ق آی

كــه در نوشــتار او بــه خصــوص در مقدمــه یافــت می شــود، می تــوان  توجــه بــه شــواهد مختلــف 

روش او را بــه طــور غیــر مســتقیم برداشــت نمــود.

كــه برقعــی در مقــام ثبــوت، ســّنت و حدیــث را قبــول دارد ولــی در مقــام  گفتــه شــد  پیشــتر 

اثبــات اینطــور نیســت. بــه عبــارت دیگــر، او بــا اصــل حجیــت ســّنت موافــق اســت و هیــچ گاه 

آن را نفــی نکــرده و ازیــن رو شــاید نتــوان بــه صراحــت او را در زمــره قرآنیونــی بــه شــمار آورد 

كنــار می گذارنــد. امــا برقعــی در مقــام اثبــات و وقــوع  كــه صراحتــا و در تئــوری، حدیــث را 

كــه  كثــر روایــات را، بــا شــاخصه های خــود، مطــرود می دانــد؛ و البتــه در مواضعــی  خارجــی، ا

حدیــث را موافــق بــا دیــدگاه خویــش می یابــد، علی رغــم بنیــان فکــرِی خویــش، بــه احادیــث 

اســتناد می كنــد.

از نظــر شــیعۀ امامیــه، قــرآن حجــت اســت امــا حّجتــی منحصــر بــه فــرد نیســت. عتــرت نیز 

در دیــدگاه شــیعیان همیــن وضعیــت را داراســت. هــر یــک از ایــن دو ثقــل، حجتــی مســتقل و 

كاملنــد و صــادق و مصــّدق یکدیگــر؛ زیــرا هــر  غیرمنحصــر هســتند. هــم قــرآن و هــم عتــرت، 

ــه هیــچ  یده انــد. قــرآن به تنهایــی ب دو، از یــک حقیقــت جوشــیده و از منبــع فیــض  الهــی تراو

وجــه بــرای عقیــده، اخــاق و احــکام حّجــت نخواهــد بــود. زیــرا تــا عتــرت و عقــل ضمیمــه 

ــی!  ــت اله ــان هدای ــی هم ــن یعن ــود.1 و ای ــل نمی ش كام ــی  ــت دین ــاب حجی ــود، نص ــرآن نش ق

حجــت خداونــد در قــرآن خاصــه نمی شــود. 

1. جوادی آملی، عبداهلل، تسنیم، ج1، ص 23�
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كرده و برای این نظریه دالیلی اقامه می كند. برقعی اّما هدایت بشر را در قرآن منحصر 

3-1-1. بی نیازی قرآن از تفسیر

ــر آن كــه قــرآن  برقعــی قــرآن را بی نیــاز از تفســیر می دانــد و معتقــد اســت مهمتریــن دلیــل ب

نیازمنــِد تفســیر نیســت، فهــم عــرب جاهلــِی آن روز از آیــات اســت:

»قـرآن چـون آیاتـش نـازل شـد، عـرب زمـان جاهلـی آن را فهمید و از آن متأّثر شـد و با 
شـنیدن آیاتـش مجـذوب گشـت، و بـه واسـطة آن از عقائـد و خرافات پـدر و مادری 
گـر قـرآن  کـرد، ا ز تفـّوق پیـدا  و قومـی دسـت برداشـت و بـه برکـت آن بـر جهـان آن رو
بـدون تفسـیر فهمیـده نمی شـد چگونه عـرب جاهل آن را فهمید. بـه اضافه اگر قرآن 
محتـاج بـه تفسـیر بـود، خـدای تعالـی تفسـیری بـرای آن نـازل می نمـود، و یـا رسـول 
خـدا؟لص؟ تفسـیری بـر آن می نوشـت، در حالیکـه ننوشـته و حّتـی أئمـة هدی؟مهع؟ 
کـه نسـبتًا وقـت داشـتند تفسـیری بـر قرآن ننوشـتند، پـس معلوم می شـود احتیاج به 

تفسـیری نداشـته است«.1

ــوال در راســتای  كشــف اق ــزول و  ــه تفاســیر را تنهــا در جهــت دانســتن مــورد ن ی رجــوع ب و

ظاهــر قــرآن صحیــح می دانــد و می نویســد:

ــرای  ــوال ب ــزول و کشــف اق ــرای دانســتن مــورد ن ــه تفاســیر ب گفــت رجــوع ب ــوان  »می ت
گــول اقــوال را نخــورد و  ــد نباشــد و قــّوة ممّیــزه داشــته باشــد خوبســت تــا 

ّ
کســیکه مقل

کنــد و قــرآن را حمــل بــر رأی ایشــان  کــه بــا ظاهــر قــرآن موافــق اســت انتخــاب  قولــی را 
نکنــد«.2

3-1-2. انحصار مراد خداوند در معنای ظاهری

گاه تلویحــًا بارهــا ایــن  گاه بــه صراحــت و  برقعــی در مســیر تفســیر آیــات و نّقــادی روایــات، 

ی بــا هــر  كــه مــراد خداونــد در همــان معنــای ظاهــر آیــه اســت. و مســئله را متذّكــر شــده اســت 

1. همان، ص 68�
2. برقعی، ابوالفضل، تابشی از قرآن، ج1، ص 72�
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ــرای  ــد. ب ــات باشــد مخالــف اســت و آن را خرافــه می دان ــه بطــون آی كــه ناظــر ب ــه معنایــی  گون

نمونــه در مقّدمــۀ فصــل »آیــات موّؤلــه« می نویســد:

یل بی مناسـب  »چـون عـده ای بـا تفسـیر خـالف ظاهر و خالف سـیاق آیـات و با تأو
کـه  کرده انـد، در اینجـا آیاتـی را  و دلبخواهـی بـا بسـیاری از آیـات شـریفه قـرآن بـازی 
یم و إشـکال قول  مذهـب سـازان بـه دلخـواه خویش بـا مهدی تطبیق داده اند می آور

یم، باشـد کـه مانـع عوامفریبی خرافه فروشـان شـود«.1 آنهـا را روشـن می سـاز

ی هم چنیــن در بســیاری مــوارد، پــس از ذكــر شــأن نــزول آیــه، معنــای آیــه را منحصــر در  و

كــه ذیــل  حادثــۀ مربوطــه دانســته و غیــر آن را باطــل اعــام می كنــد. بــرای نمونــه، در رّد روایاتــی 

آیــۀ ســی و نــه ســورۀ مباركــۀ حــج آمــده، نوشــته اســت:

»ایــن آیــه بــه قــول اصحــاب ســیر و مفســرین_ اعــم از شــیعه و ســنی_ مربــوط بــه رســول 

اِ�ِهْم  وا ِم�نْ ِد�یَ ُ ِ��ب �نْ
أُ
�نَ ا �ی ِ دن

َّ
خــدا؟لص؟ و اصحــاب آن حضــرت اســت زیــرا در آیه بعــد فرمــوده: >ال

ْخِرُجــوا( 
ُ
كــه بــه حــق از خانه هایشــان اخــراج شــدند.« فعل)أ < ]الحــج:40[. »همانــان  ٍ

ِ� َ��تّ �یْ
عنَ �بِ

كــه درآینــده دور می آیــد نــدارد!«.2 كســی  ماضــی اســت و تناســبی بــا 

3-1-3. تلقی سیاق آیات به عنوان قرینۀ قطعی

قرینــۀ ســیاق بــرای برقعــی در تفســیر، از جایــگاه ویــژه  ای برخــوردار اســت؛ بــه نحــوی 

ــا ســیاق هماهنگــی داشــته باشــد  كــه ب ــه را، جــز آن معنــا  ــه معنایــی از تفســیر آی كــه هیچ گون

مشــاهده  كتــاب  ایــن  در  مربوطــه  تمامــی بخش هــای فصــل  در  مســئله  ایــن  نمی پذیــرد. 

می شــود. بــرای مثــال، دربــارۀ روایــت مربــوط بــه آیــۀ چهــل و یــک شــوری می گویــد:

کــه آیــات 36 تــا 43 ســوره شــوری بــه هــم مربوط انــد و بــا هیــچ  »مالحظــه می شــود 
چســبی بــه مهــدی قائــم نمی چســبند!!«.3

1. همان، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 148�
2. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 154-153�

3. همان، ص 158�
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و یا این كه در جایی دیگر می نویسد:

»آیــا علــی بــن ابراهیــم آیــات قبــل و بعــد ایــن آیــه را ندیــده کــه راجع به همه ســتمگران 
و در مقــام بیــان یکــی از ســنن الهــی اســت و مخصوص گروه خاصی نیســت؟!«.1

کتاب »بررسی علمی در احادیث مهدی«  3-2. روش های تفسیری برقعی در 

كــه در ادامــه  كار می بنــدد  كتــاب خــدا، در عمــل روش هایــی را بــه  برقعــی در تفســیر آیــات 

بــه معّرفــی و بررســی آن هــا پرداختــه شــده اســت:

3-2-1. تکیه افراطی بر مّکی یا مدنی بودن آیات در فهم مراد آیه

كــه  ابوالفضــل برقعــی از شــرایط نــزول در تفســیر آیــه، بســیار بهــره بــرده اســت. بدیــن معنــا 

مّکــی یــا مدنــی بــودن ســوره از دیــدگاه برقعــی، تأثیــری قطعــی بــر معنــای آیــه دارد. شــاید بتــوان 

گفــت مهم تریــن مســئله در فهــم آیــه در نظــر برقعــی، همیــن وجــه اســت. بــه طــور مثــال در 

كــه دربــارۀ آیــۀ دهــم از ســورۀ عنکبــوت صــادر شــده، می گویــد: پاســخ بــه روایتــی 

کــه ســوره  کــه ایــن را در شــان قائــم بدانــد و توجــه نــدارد  »علــی بــن ابراهیــم میــل دارد 
عنکبــوت مّکــی اســت و ســور مّکــی هیــچ تناســبی بــرای معرفــی قائــم ندارنــد«.2

و یا در جایی دیگر می نویسد:

کــه بــا رســول او نیرنــگ  کفــار را  کــرده  »ســوره طــارق مّکــی اســت و خــدا تهدیــد 
کــه قائــم را برانگیــزد تــا  گفتــه مــراد آن اســت  می کردنــد امــا علــی بــن ابراهیــم احمــق 
کــه بنــی امیــه  از زورگویــان و طواغیــت قریــش و بنــی امیــه انتقــام بگیــرد و نمی دانــد 

منقــرض شــدند و امــا قائمــی ظهــور نکــرد!«.3

گزینشی اقوال مفّسرین در جهت تأیید خود 3-2-2. انتخاب 

كــه یــا خبــر از  ــۀ برقعــی در نقــل اقــوال تفســیری، محــدود بــه آن دســته از اقوالــی اســت  ّی رو

1. همان، ص 152�
2. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 158�

3. همان، ص 162�
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كــه همــان مقصــود برقعــی اســت دارنــد.  شــأن نــزول می دهنــد و یــا موافقــت بــا ظاهرآیــات 

كــه جهتــی  كــه برقعــی نوعــًا تنهــا زمانــی از نقــل اقــوال تفســیری بهــره می بــرد  گفتنــی اســت 

گوینــده را بــه نحــوی دیگــر بــه  گاه در ایــن مســیر، ســخن  احتجاجــی مدنظــر داشــته باشــد و 

نمایــش می گــذارد. بــرای نمونــه دربــارۀ آیــۀ ســی و ُنــه حــج و در مقــام احتجــاج می گویــد:

 »شــیخ طبرســی در »مجمــع البیــان« فرمــوده: مأذونیــن به قتال، اصحاب رســول اهلل
 ؟لص؟ می باشــند و ظلمــی کــه بــه ایشــان شــده همان اخراج از خانه هایشــان اســت.
کــه ایــن  کــرده  شــیخ طبرســی نیــز آن را دربــاره معاصریــن پیامبــر دانســته و تصریــح 

کــه دربــاره جــواز جهــاد نــازل شــده«.1 اولیــن آیــه ای اســت 

كام خویــش اعــام  یــا در نمونــه ای دیگــر، بــا بیــان عباراتــی، ابوالفتــوح رازی را موافــق 
می كنــد.3،2

3-2-3. پذیرش تأثیر قواعد ادبی بر فهم آیات

گاه بــه بیــان معنــای  ی  برقعــی در ســیر تفســیری خــود، از قواعــد ادبــی نیــز بهــره می بــرد. و

گاه بــا توّجــه دادِن مخاطــب بــه زمــان جملــه، معنایــی خــاص  لغــوی یــک واژه پرداختــه و 

كــه از حیــث ادبــی در بــاب یــک  افــاده می كنــد. در ایــن مســیر انتظــار مــی رود، وجــوه مختلفــی 

واژه وجــود دارد، بیــان و بررســی شــود اّمــا چنیــن نیســت و بنظــر می رســد در اســتفاده از ایــن 

گزینشــی عمــل شــده اســت. مهــم، 

كــه وجــوه معنایــِی مختلــف از یــک واژه بررســی  گاه مشــاهده می شــود  در تفســیر برقعــی 

كتفــا می شــود.  كــه بــا مقصــود مفّســر هماهنــگ اســت ا نشــده و تنهــا بــه ذكــر یــک یــا دو معنــا 

ــرای مثــال در توضیــح واژۀ »ذكــر« می نویســد: ب

»کلمه »ذکر« بارها و بارها در قرآن آمده که در هیچ موردی مربوط به قائم و سفیانی 

1. همان، ص153�
2. همان، پانوشت ص 181�

3. این اّدعا، در فصول آینده بررسی خواهد شد.
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نیست. قرآن به زبان عربی شیوا و روان نازل شده ]النحل:103 و الشعراء:195[. که 
کژی نیست ]الزمر: 28[ بنابراین آیات قرآن واضح و روشن است و  در بیانش هیچ 

احتیاجی به بیان احمقی چون »علی بن ابراهیم« معتقد به تحریف ندارد«.1

3-3. پاسخ به اصلی ترین مبانی برقعی در زمینۀ علوم قرآنی

كــه برقعــی بــه روایــات ایــن بخــش  پــس از اســتخراِج اصلی تریــن و ُپرتکرارتریــن ایراداتــی 

وارد ســاخته اســت و ســپس پاســخ بــه آن هــا، می تــوان مّدعــی شــد بــه غالــب اشــکاالت وارده 

ذیــل آیــاِت ایــن بخــش، پاســخ داده شــده اســت. اشــکاالتی هم چــون: 1_ ظهــر و بطــن قــرآن 

2_ جــری و تطبیــق 3_ وجــوه و نظائــر 4_ ســیاق آیــات 5_ محــل نــزول

3-3-1. رابطۀ عقلی خاتمّیت پیامبر خدا؟مص؟ با ظاهر و باطن داشتِن قرآن

ــیده،  ــات نرس ــه اثب ــرای او ب ــام ب ــی اس گرام ــول  ــّوت رس ــه نب ك ــردی  ــرش ف ــۀ نگ ی ــر از زاو گ ا

كــرده و نیــز مّدعــی  كــه دعــوی نبــّوت  بــه اّدعــای حضرتــش بنگریــم، بــا فــردی روبــرو هســتیم 

كــه بــه چنــد تعبیــر، همیــن  كــه پیغامبــری  اش تــا دامنــۀ قیامــت می باشــد و قرآنــی آورده  اســت 

ــد: ــان می كن ــون را بی مضم

ْىٍء 
َ كُِلّ �ش ُه �بِ

ّ
ا�نَ الَل �نَ َوكَ �ی ّ

�یِ �بِ
َم ال�نَّ ا�تَ ِه َو�نَ

ّ
ِك�نْ َ�ُسوَل الَل

َ
ْم َول

ُ
اِلك َ�ٍ� ِم�نْ ِ��بَ

أَ
ا ا �بَ

أَ
ٌد ا >َما َکا�نَ ُمَ�َمّ

ًما<؛2 یعنــی: » محّمــد، پــدر هیــچ یــک از مــردان شــما نیســت، ولــی فرســتاده خــدا و خاتــم  َعِل�ی

پیامبــران اســت؛ و خــدا بــه هــر چیــزی داناســت.

ــر  ــه پیامبــرى نفرســتادیم، مگــر ب ــو را ب ً�ا...<؛3 ت �ی دنِ ً�ا َو�نَ �ی َ�شِ اِس �ب
هتً ِلل�نَّ

ا َکا�نَّ
َّ
ل اَك اإِ �نَ

ْ
ْ�َسل

أَ
>َوَما ا

همــه مــردم

ً�ا<؛4 یعنــی: »همیشــه ســودمند و  �ی دنِ �نَ �نَ ِم�ی
َ
َعال

ْ
و�نَ ِلل

ُ
ك ِدِه ِل�یَ ی َع�بْ

َ
ا�نَ َعل ْ��تَ �نُ

ْ
َل ال �نَّ ی �نَ ِ دن

َّ
اَ�َك ال �بَ

>�تَ

1. همان، ص 151�
2. حجرات: 40�

3. سبأ: 28�
4. فرقان: 1�
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یــج بــر بنــده  كننــده حــق از باطــل اســت[ بــه تدر بــا بركــت اســت آنکــه فرقــان را ]كــه قــرآن جــدا 

كــرد، تــا بــرای جهانیــان بیــم دهنــده باشــد«. اش نــازل 

كــه تمامــی افــراد را اعــم از ســیاه و ســپید،  كتــاب آســمانی اســت  طبــق ایــن مّدعــا، قــرآن 

ــِل  كــه عاق ــه همیــن مقــدار  ــا بوعلی هــا و فارابی هــا _ ب گرفتــه ت ــم و عامــی، از عمــوم مــردم  عاِل

ِم�نَ   �َ ّ�َ �یَ
�تَ َما  َ�ُءوا 

ا�تْ
>...�نَ می فرمایــد:  كــه  آن گاه  اســت.  فراخوانــده  خــود  بــه   _ باشــند  بالــغ 

...<؛1 یعنــی: »... بنابرایــن آنچــه را از قــرآن بــرای شــما میســر اســت بخوانیــد...«، یــا  �نِ
آ
ْ�ا �تُ

ْ
ال

ِکٍ�<؛ 2 یعنــی: » و یقینــًا مــا قــرآن را بــرای 
ّ

َهْل ِم�نْ ُمَد
ْکِ� �نَ

ّ
�نَ ِللدنِ

آ
ْ�ا �تُ

ْ
ا ال ْ��نَ ّ�َ َ ْد �ی

�تَ
َ
می فرمایــد:>َول

ــده ای هســت؟«، ایــن خطــاب و توضیــح هــم  گیرن ــا پنــد  ــم، پــس آی كردی گرفتــن آســان  پنــد 

ــت  ــع اس ــر دو ناف ــرای ه ــاب ب كت ــن  ــا. ای ــرای بوعلی ه ــم ب ــت و ه ــان اس ــن انس ــرای عامی تری ب

پــس طبیعتــًا می بایســت پوســته های مختلفــی داشــته باشــد. 

 این مّدعی نبّوت، می گوید: آمده ام تا همه را به وسیلۀ قرآن تربیت كنم! چه عواِم بی سواد

كند: كه تقوا پیشه   باشد چه ابن سینا، مهم آنست 

كــه  كتــاب بــا عظمتــی اســت  <؛3 یعنــی: »آن  �نَ �ی �تِ
ُم�تَّ

ْ
ِه ُهًدى ِلل �ی ْ�بَ �نِ ا َ��ی

َ
ا�بُ ل ِك�تَ

ْ
ِلَك ال >دنَ

شــک در آن راه نــدارد؛ و مایــه هدایــت پرهیــزكاران اســت«.

در این حال قرآن می فرماید:

...<؛4  ْ��نَ
اأَ

ْ
َماَوا�تِ َوال �تَ الَ�ّ

َ
ل ْوَم �نَ َ ِه �ی

ّ
ا�بِ الَل ْهً�ا �نِی ِک�تَ َ َ� سش َ ا َع�ش �نَ

ْ ِه ا�ش
ّ
َد الَل ُهوِ� ِع�نْ

ُّ هتَ ال�ش
ّ

�نَّ ِعَ� >اإِ

كــه آســمان هــا و زمیــن را آفریــده در  یعنــی: » یقینــًا شــماره مــاه هــا در پیشــگاه خــدا از روزی 

كتــاب ]علــم[ خــدا دوازده مــاه اســت...«. 

ظاهــر ایــن آیــه، بــرای دانشــمندان و اندیشــمندان مطلبــی ســاده و آســان اســت و تازگــی 

1. مزّمل: 20�
2. قمر: 40�
3. بقره: 2�

4. توبه: 36�



1-1. مبانی تفسیری برقعی در کتاب »بررسی علمی در احادیث مهدی«  نقد و بررسی مبانی برقعی در کتاِب
»بررسی علمی در احادیث مهدی«

77

ــا  كــه ت ــدۀ قــرآن، ایــن اســت  ــدۀ قــرآن اســت. مّدعــای آورن ــدارد و ایــن برخــاف مقصــد آورن ن

كننــد، تمــام نمی شــود. آورنــدۀ قــرآن، آن را  قیــام قیامــت، هرچــه از آن مطلــب اســتخراج 

ــت؛  ــازگار نیس ــرآن س ــر ق ــه ظواه ــا ب كتف ــا ا ــا ب ــن مّدع ــد و ای ــا می دان ی ــه در ــل ب ــمۀ مّتص سرچش

كهنــه می شــود و از انتفــاع می افتــد. چــون ظواهــر قــرآن بــا یــک نــگاه، 

كتابــی می  بایســت "مبّیــن عنــد قــوم و مجمــل عنــد قــوم آخــر" باشــد! بایــد بــه  طبــِع چنیــن 

كــه تمــام طبقــات اهــل علــم: فقهــاء، محّدثــان، حکمــاء، ادبــاء و دیگــران از آن  نحــوی باشــد 

ــر اســاس ترجمــۀ  ــی ب كــه مــورد اســتفادۀ عمــوم مخاطبــان نیــز _ حّت بهــره بگیرنــد. همان طــور 

آیــات _ باشــد.

ــد  كلی ــد  ــه بای ك ــد  ــی می یاب گنجینه های ــود و  ــته می ش ــته پوس ــی، پوس كتاب ــن  ــًا چنی طبع

آن هــا بــه دســت افــراد خاّصــی ســپرده شــده باشــد. بــرای آن افــراد خــاّص، تمــام قــرآن محکــم 

اســت و روشــن:

آیــات  قــرآن،  ایــن  »بلکــه  یعنــی:  َم...<؛1 
ْ
ِعل

ْ
ال وا  و�تُ

أُ
ا �نَ  �ی ِ دن

َّ
ال ُ�ُدوِ�  �نِی  ا�تٌ  �نَ ّ

�یِ
َ �ب ا�تٌ  �یَ

آ
ا ُهَو  ْل  َ >�ب

كــه بــه آنــان معرفــت و دانــش عطــا شــده اســت...«. كســانی  روشــنی اســت در ســینه 

كتــاب  كــه علــم  ــرای دیگــران متشــابه اســت چرا ــرای ایشــان روشــن اســت، ب ــا آن چــه ب اّم

تنهــا بدیشــان عطــا شــده اســت.

كــه می دانســتند  بعــد از رســول  ایــن علــم تنهــا بــه عــّدۀ خاّصــی داده شــده اســت زیرا

ــه خواهنــد  ــه دیــن ضرب ــه ب گرامــی، عــّده ای جانشــینِی حضرتــش را اّدعــا می كننــد و منافقان

كنــار قــرآن مجیــد و همــراه آن بــرای همیشــه  گرانبهایــی در  زد. بــه همیــن دلیــل خداونــد، ِثقــِل 

گنجینه هــای قــرآن باشــند و بدیــن وســیله، مّدعیــاِن باطــل، از  كلیــدداِر  كــه  كــرد  تعییــن 

ــه حــق، ممتــاز شــوند. جانشــیناِن ب

بــه  زمــان، عاقه منــدان  هــر  در  كــه  معنــا می گیــرد  راســتا  پیامبــر در همیــن  خاتمّیــت 

1. عنکبوت: 49�
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ــد.  گیرن ــان فرا ــی را از آن ــوم اله ــد و عل ــرآن برون ــم ق ــل عل ــۀ اه ــر دِر خان ــرآن، ب ــوم ق ــناخت عل ش

كــه علــی بــن ابیطالــب ؟امهع؟ یــک شــِب تمــام، نکاتــی از ســورۀ حمــد را بــه ابــن  همان گونــه 

عّبــاس آموختنــد. شــب بــه ســحر رســید ولــی مطالــب امــام؟ع؟ در مــورد بــاء بســم اهلل بــه پایــان 
نرســید!1

3-3-2. بطن و ظهر قرآن

ــان«2  ــان« و »پنه ــای »نه ــه معن ــت ب ــر«، در لغ ــر« و »ظاه ــل »ظه ــن« در مقاب ــن« و »باط »بط

كــه ظاهــر الفــاظ  و در اصطــاح علــوم قرآنــی، بــه آن دســته از معانــی و مــواردی می گوینــد 

آیــات، داللتــی بــر آن نــدارد و از دســترس عمــوم مــردم بــه دور اســت و می تــوان آن را بــر دو نــوع 

كــه در طــول زمــان بــرای آیــات پدیــد می آیــد و در برخــی روایــات  دانســت: یکــی مصداق هایــی 

كــه بــه  گفتــه شــده و دیگــری معانــی متعــددی  بــه آن تأویــل آیــه و همچنیــن »جــري القــرآن« 
ــد و هیچ یــك دیگــری را نفــی نمی كنــد.3 ــرار دارن لحــاظ خفــا و ظهــور در طــول هــم ق

كــه فهــم  كتــاب خداونــد ظاهــری و باطنــی دارد، ســبب خواهــد شــد  این كــه مفّســر بدانــد 

خــود از آیــه را معنــا و مــراد اصلــی از آیــه نپنــدارد. بــا ایــن وجــود برقعــی بی عنایــت بــه ایــن 

مســئله، بارهــا و بارهــا، تنهــا معنــای آیــه را ســبب نــزول آیــه می دانــد و هرگونــه معنایــی غیــر از 

آن را بی معنــا و دور از ذهــن می خوانــد.

كثِر قریب به اتفاق مسلمانان پذیرفته اند. چنان كه برخی  اصِل باطن داشتِن آیات قرآن را ا

كه بطون قرآن به دو  كرده اند.4 هم چنین ایشان معتقدند  از نویسندگان سنی نیز بدان تصریح 

کشف الصدق، ص 238� ی، حسن بن یوسف مطّهر، نهج الحق و 
ّ
1. حل

رتــی نــدارد. ر.ك:  کــه طــرح و بررســی آنهــا در ایــن بحــث ضرو 2. معانــی دیگــری نیــز بــرای »بطــن« وجــود دارد 
کتــاب العیــن و محّمــد معیــن، فرهنــگ  احمــد بــن فــارس، معجــم مقاییــس اللغــه؛ و خلیــل فراهیــدی، 

معیــن و... ذیــل واژه »بطــن«.
3. مصباح یزدی، محّمد تقی، قرآن شناسی، ج2، ص 262-261� 

4. ر.ك: زرکشــي، محّمــد، البرهــان، ص169 و ذهبــي، محّمــد حســین، التفســیر و المفســرون، ج 2، ص23� 
کــه از منابــع شــیعی آمــده اســت، در منابــع اهل تســّنن نیــز روایاتــی در بــاب باطــن قــرآن  عــالوه بــر روایاتــی 
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دسته قابل تقسیم است: بطن تأویلی و بطن معنایی.1 برای نمونه ذهبی می گوید:

ــرآن ظاهــری و باطنــی دارد. ایــن قــول حقیقتــی اســت  ــد: ق »شــیعه دوازده امامــی می گوی

یــم. احادیــث صحیــح نــزد مــا نیــز  یــم و در آن بــا شــیعه تعارضــی ندار كــه مــا هــم بــه آن اقــرار دار
ایــن موضــوع را در تفســیر بــه اثبــات رســانده اســت«.2

الف( بطن تأویلي

قــرآن، جاودانــه اســت و عــاوه بــر شــمول آیــات آن بــر مــردم عصــر نــزول، از پــِس قــرون و اعصار 

می گــذرد و قابــل انطبــاق بــر انســان های دیگــر در طــول زمــان اســت. در ایــن صــورت هــر روز 

مصداق هایــی نــو یافتــه و همــواره تازگــی و طــراوت دارد؛ در برخــی از روایــات نیــز بــه ایــن مطلــب 

كــه مصداق هــای آن  كــه بــه این گونــه معانــی، از جهــت پنهــان بــودن آن از مردمــی  اشــاره شــده3 

گوینــد. امــام باقــر؟ع؟ در این بــاره می فرماینــد:  را نمی بیننــد، بطــن یــا باطــن 

ــْم َیُکن...«؛4یعنــی: »ظاهــر قرآن، 
َ
ــُه  ِمْنــُه  َمــا َقــْد َمَضــی  َو ِمْنــُه َمــا ل

ُ
یل ِو

ْ
ــُه  َو َبْطُنــُه  َتأ

ُ
یل »َظْهــُرُه  َتْنِز

یــل آي القــرآن، ج1، ص35 و 36 و محّمــد  وجــود دارد. ر.ك: محّمــد بــن جریــر طبــري، جامــع البیــان عــن تأو
گــذاری باطنیــان و  زرکشــي، البرهــان، ج 2، ص154 . برایــن اســاس، دیــدگاه ابــن تیمیــه، مبنــی بــر بدعــت 
صوفیــان در قــول بــه باطــن داشــتن قــرآن نفــی می شــود ر.ك: احمــد بــن تیمیــه، التفســیر الکبیــر، ج2، ص39 

کرده انــد. بــه بعــد. باطنیــان از ایــن مســئله اســتفادۀ نابجــا 
1. برگرفتــه از: احمدیــان، عبــداهلل، قــرآن شناســی، ص262- 265؛ مرکــز الثقافــه و المعــارف القرآنیــه، علــوم 

القــرآن عنــد المفّســرین، ج3، ص 105-103� 
2. ذهبي، محّمد حسین، التفسیر و المفسرون، ج 2، ص 25�

3. عــن الرضــا عــن ابیــه )؟امهع؟( ان رجــال ســأل اباعبــداهلل )؟ع؟( مــا بــال القــرآن ال یــزداد علــي النشــر و الــدرس 
اال غضاضــة فقــال: الن اهلل لــم یجعلــه لزمــان دون زمــان و ال لنــاس دون نــاس؛ امــام رضــا )؟ع؟( از پــدر 
کــه بررســی و مطالعــه  کــه مــردی از امــام صــادق )؟ع؟( پرســید: چگونــه اســت  یــش نقــل می کنــد  گرامــی خو
ــد( آن را  ــرا )خداون ی ــد: ز ــد؟ ایشــان در جــواب فرمودن ــر تازگــی و طراوتــش نمی افزای ــرآن جــز ب و نشــر مطالــب ق
بــرای زمــان و مــردم خاصــی قــرار نــداده اســت )و همــه مــردم جهــان در هــر عصــری مخاطــب آن هســتند(«. 
مجلســی، محّمــد باقــر، بحــار االنــوار، ج92، ص15، بــه نقــل از علــل الشــرایع صــدوق؛ و نیــز: طوســی، محّمــد 

بــن حســن، أمالــي طوســي، ص 580� 
4. صّفار، محّمد بن حسن، بصائر الدرجات،ج 1، ص196� 
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كــه بــرای آن نــازل شــده و باطــن قــرآن، تأویــل آن اســت؛ بخشــی از آن )تأویــل(  مــوردی اســت 

واقــع شــده و بخشــی دیگــر هنــوز بــه وجــود نیامــده اســت«.

و نیز فرموده اند: 

ْعَماِلِهــْم...«؛1 یعنــی: »ظاهــر 
َ
ــوا ِبِمْثــِل أ

ُ
ِذیــَن َعِمل

َّ
ُقــْرآُن  َو َبْطُنــُه ال

ْ
  ِفیِهــُم  ال

َ
ِذیــَن  َنــَزل

َّ
»َظْهــُرُه  ال

كســانی  كــه قــرآن در مــورد آنــان فــرود آمــده و باطــن آن، در بــاب  كســانی اســت  قــرآن، در بــارۀ 

كننــد«.  كــه همان گونــه عمــل  اســت 

ب( بطن معنایی 

كننـــد، دارای معانـــِی  آیـــات قـــرآن، عـــاوه بـــر آن كـــه می تواننـــد بـــر آینـــدگان تعمیـــم پیـــدا 

ــم.  ــرض هـ ــه در عـ ــد و نـ ــرار دارنـ ــر قـ ــول یکدیگـ ــی در طـ ــه همگـ كـ ــتند  ــددی هسـ ــی متعـ نهانـ

بـــه دیگـــر عبـــارت، ایـــن معانـــی از ظاهـــر الفـــاظ آیـــه بـــه دســـت نمی آیـــد؛ ولـــي بی ارتبـــاط بـــا 

ا<؛2 یعنـــی: »و بـــه پـــدر و  ْ�َ�ا�نً �نِ اإِ ْ َواِلَد�ی
ْ
ال آن نیـــز نیســـت. بـــه طـــور مثـــال، در تفســـیر آیـــۀ >َو�بِ

كـــه مقصـــود از والدیـــن در اینجـــا، پیامبرخـــدا؟لص؟  كنیـــد«، روایتـــی وارد شـــده  مـــادر نیکـــی 

ـــدر و مـــادر،  ـــه پ ـــر وجـــوب نیکـــی ب ـــه ب ـــر داللـــت آی و امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ هســـتند؛ یعنـــی عـــاوه ب

كـــه پـــدر یـــا والـــد، مبـــدأ انســـانی بـــرای  نیکـــی بـــه والدیـــن معنـــوی نیـــز الزم اســـت؛ زیـــرا همانطـــور 

كمـــال  بـــه وجـــود آمـــدن انســـان و پـــرورش دهنـــدۀ اوســـت، معلـــم و مربـــی انســـان بـــه ســـوی 

كـــه پـــدر  كســـانی چـــون پیامبـــر و امـــام، ســـزاوارتر از آننـــد  نیـــز، پـــدر او خواهـــد بـــود. بنابرایـــن 

ــتند و  ــدر هسـ ــام، دو پـ ــر و امـ ــمانی. پـــس پیامبـ ــدر جسـ ــا پـ ــد تـ ــمار آینـ ــه شـ ــه بـ ــِن راه یافتـ مؤمـ

كنـــد، بـــه حســـب باطـــن، ایشـــان  كـــرده بـــه والدیـــن نیکـــی  كـــه بـــه انســـان ســـفارش  آیـــات قـــرآن 

گرچـــه بـــر حســـب ظاهـــر )الفـــاظ( غیـــر از پـــدر و مـــادر جســـمانی را در بـــر  را در بـــر می گیـــرد. ا
نمی گیـــرد.3

1. صدوق، محّمد بن علی، معاني األخبار، ص259� 
2. نساء: 36�

3. ر.ك: طباطبایی، محّمد حسین، المیزان، ج4، ص 357 �
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گی های بطون قرآن از دیدگاه روایات1 3-3-2-1. ویژ

كاربــرد واژۀ بطــن و باطــن در وصــف معانــی قــرآن، ویژگی هــای ذیــل  در روایــات، افــزون بــر 

بــرای آن بیــان شــده اســت:

كرم؟لص؟ فرموده اند: یادی( بطن اســت. پیامبرا  1. قــرآن دارای چندیــن )هفــت یــا تعداد ز

ْبُطــن«؛2 یعنــی: »همانــا برای قــرآن ظاهری و 
َ
ــی َســْبَعِة أ

َ
ُقــْرآِن  َظْهــرًا َو َبْطنــًا َو ِلَبْطِنــِه َبْطــٌن ِإل

ْ
 ِلل

َ
  »ِإّن

باطنی است و برای باطن آن باطنی است تا هفت بطن«.

ُقـــْرآِن  
ْ
2. بطـــن قـــرآن از ســـنخ معانـــِی طولـــی اســـت. امـــام باقـــر؟ع؟ می فرماینـــد: »ِإَنّ  ِلل

ـــرای باطـــن )آن( باطنـــی  ـــرآن باطنـــی اســـت و ب ـــرای ق ـــا ب ـــِن  َبْطـــن «؛3 یعنـــی: »همان َبْط
ْ
ـــًا َو ِلل َبْطن

اســـت«.

 3. ظاهـــر و باطـــن قـــرآن نســـبی اســـت. هـــر بطنـــی نســـبت به بطـــن بعدی، ظاهـــر و هر ظاهری

 _ غیـــر از ظاهـــر اولیـــه _ نســـبت بـــه ظاهـــر قبلـــی، باطـــن اســـت. امـــام باقـــر؟ع؟ در ادامـــة روایـــت 

ـــرای ظاهـــر نیـــز ظاهـــری اســـت«. ـــر...«؛ یعنـــی: »و ب ـــِر َظْه ْه
َ

پیشـــین می فرماینـــد: »وِللّظ

4. باطن هــای قــرآن _ برخــاف ظاهــر آن _ از دســترس عمــوم به دور اســت و فهم آن شــرایط 

ــی و قواعــد محــاوره دارد. امیرالمؤمنیــن؟ع؟  ــان عرب ــر از شــرایط عمومــی فهــم زب ــژه ای فرات وی

َجاِهــل...«؛4 
ْ
ــُم َو ال َعاِل

ْ
ــُه ال ــُه َیْعِرُف ْقَســاٍم  َفَجَعــَل ِقْســمًا ِمْن

َ
ــَة أ َث

َ
ــُه  َثا َم

َ
َكا ــَم   می فرماینــد: »... َقّسَ

گونــه ای قــرار  كــرده اســت: بخشــی از آن را بــه  یعنــی: »خداونــد ســخن خویــش را ســه بخــش 

كــه دانشــمند و عامــی آن را می شناســند«.  داده 

كتــاب خــدا را مشــتمل بــر چهــار چیــز می داننــد: بــر عبــارت  هم چنیــن امــام حســین5؟ع؟ 

1. این بخش برگرفته است از: مصباح یزدی، محّمد تقی، قرآن شناسی، ج2، ص 268-266� 
ین الدین، عوالي اللئالي العزیزیة في األحادیث الدینیة،ج 4، ص107� 2. ابن أبي جمهور، محّمد بن ز

3. مجلسی، محّمد باقر، بحار األنوار، ج 89، ص 91،به نقل از محاسن.
4. طبرسی، احمد بن علی، اإلحتجاج علی أهل اللجاج، ج 1، ص253� 

5. در برخی روایات به نقل از امام صادق؟ع؟ آمده است.
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و اشــارت و لطایــف و حقایــق؛ پــس عبــارت بــرای عامــه مــردم اســت...«. بســیار روشــن اســت 

كــه آنچــه بــرای عــوام اســت، فقــط عبــارات نیســت، فهــم معنــای آیــه هــم در بســیاری از آیــات 

بــرای تــودۀ مــردِم آشــنا بــا ادبیــات عــرب، میّســر اســت:

ــِق  َحَقاِئ
ْ
ــِف  َو ال َطاِئ

َّ
َشــاَرِة َو الل ِ

ْ
ــاَرِة َو اإل ِعَب

ْ
ــی  ال

َ
ْشــَیاَء َعل

َ
َبَعــِة أ ْر

َ
ــی أ

َ
 َعل

َ
ــّزَ َو َجــّل »ِكَتــاُب اهلِل َع

 1.»... ــَواّمِ َع
ْ
ــاَرُة ِلل ِعَب

ْ
َفال

ــرب آدمــی بــه خداونــد و صفــای روحــی او بســتگی دارد  ــه مقــدار ُق 5. درك بطــن قــرآن، ب

و هــر قــدر مرتبــۀ انســان باالتــر باشــد، بیشــتر و عمیق تــر بــه آنهــا می رســد؛ بدیهــی اســت فهــم 

كــه همانــا پیشــوایان معصــوم دیننــد،  كامــل تمــام بطــون، منحصــر در راســخان فــی العلــم 

كــه ذكــر شــد می فرماینــد:  می باشــد. چنان كــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در ادامــه روایتــی 

ــْن َشــَرَح اهلُل َصــْدَرُه  ــُه َو َصــّحَ َتْمِییــُزُه ِمّمَ ُطــَف ِحّسُ
َ
 َمــْن َصَفــا ِذْهُنــُه َو ل

َّ
 َیْعِرُفــُه ِإال

َ
»و ِقْســمًا ال

ــم«؛2 یعنــی: » و بخشــی از آن 
ْ
ِعل

ْ
اِســُخوَن ِفــي ال َمَنــاُؤُه الّرَ

ُ
 اهلُل َو أ

َّ
 َیْعِرُفــُه ِإال

َ
ِم َو ِقْســمًا ال

َ
ْســا ِ

ْ
ِلل

كــه ذهنــش باصفــا، حّســش لطیــف و تشــخیصش صحیــح اســت _ از آنــان  كســی  را جــز 

ــه  گشــوده اســت _ نمی فهمــد و بخــش دیگــر ب ــرای )پذیــرش( اســام  كــه خــدا سینه شــان را ب

ــد«. ــم آن را نمی دانن ــخان در عل ــت داران او و راس ــدا و امان ــز خ ــه ج ك ــت  ــه ای اس گون

امــام حســین؟ع؟ نیــز در ادامــۀ ســخن خویــش اشــاره را مخصــوص خاّصــان، لطایــف را 

ــرای پیامبــران می داننــد: ــرای اولیــاء و حقایقــی را ب ب

ْنِبَیاء«.3 
َ

َحَقاِئُق ِلْل
ْ
ْوِلَیاِء، َو ال

َ
َطاِئُف ِلْل

َّ
، َو الل َخَواّصِ

ْ
َشاَرُة ِلل ِ

ْ
»َو اإل

كســی جــز خــدا و انبیــا و اولیــا نمی دانــد. امــام  6. تمــام قــرآن _ اعــم از ظاهــر و باطــن _ را 

1. شــعیري، محّمــد بــن محّمــد، جامــع األخبار)للشــعیري(، ص41؛ حلوانــی، حســین بــن محّمــد بــن حســن 
بــن نصــر، نزهــة الناظــر و تنبیــه الخاطــر، ص110�  

2. طبرسی، احمد بن علی، اإلحتجاج علی أهل اللجاج، ج 1، ص253�
3. شــعیری، محّمــد بــن محّمــد، جامــع األخبار)للشــعیري(، ص41؛ حلوانــی، حســین بــن محّمــد بــن حســن 

بــن نصــر، نزهــة الناظــر و تنبیــه الخاطــر، ص110�
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باقــر؟ع؟ فرموده انــد:
ْوِصَیاِء«.1

َ ْ
ُه َظاِهَرُه َو َباِطَنُه َغْیُر األ

َّ
ُکل ُقْرآَن 

ْ
ُه  َجَمَع ال ّنَ

َ
ِعَي  أ

َ
ْن  َیّد

َ
َحٌد أ

َ
»َما َیْسَتِطیُع  أ

كریــم، اشــتمال قــرآن بــر معانــی بطنــی  كهنــه نشــدن قــرآن  7. یکــی از علــل نــو بــودن و 

كــه علــی بــن موســی الّرضــا؟ع؟ در پاســخ  كــه در روایتــی آمــده اســت  اســت. همان گونــه 

كــه قــرآن هــر چــه بیشــتر پخــش شــود و بیشــتر  كــه پرســیده بــود: »چــرا چنــان اســت  شــخصی 

گیــرد تازه تــر و شــادابتر می شــود«، فرمودنــد: مــورد بحــث قــرار 

ُکِل   ــي  ــَو ِف ــاٍس، َفُه ــاٍس ُدوَن َن  ِلَن
َ

ــاٍن َو ال ــاٍن ُدوَن َزَم ــُه ِلَزَم
ْ
ــْم َیْجَعل

َ
ــی( ل

َ
 »ِإّنَ اهلَل )َتَعال

ِقَیاَمــة«؛2 یعنــی: »خــداى متعــال آن را 
ْ
ــی َیــْوِم ال

َ
 ِإل

ٌ
ِ َقــْوٍم َغــّض

َزَمــاٍن َجِدیــٌد، َو ِعْنــَد ُکلّ

مخصــوص زمانــی خــاص غیــر از زمانهــاى دیگــر، و مردمانــی جــز مردمــان دیگــر، قــرار 

کــه در هــر زمــان، نــو و جدیــد و در نــزد هــر قــوم،  نــداده اســت بــه همیــن جهــت اســت 

تــازه اســت تــا روز قیامــت«.

3-3-2-2. حل مشکالت اخبار با دانستن ارتباط بین ظاهر و باطن دین

كتــاب عیــن الحیــاۀ، بــه بیــان نکاتــی می پــردازد  مــۀ مجلســی؟حر؟ ضمــن صفحاتــی از 
ّ

عا

كــرد. ایشــان نخســت،  كــه دانســتِن آن هــا، حــّل مشــکات اخبــار را بــر انســان همــوار خواهــد 

كــس، بــه فراخــور حالــش،  كــه بــرای هــر  قــرآن را احســان معنــوی خداونــد رحمــان می دانــد 

كتابــت الفاظــش بهــره می برنــد، برخــی از تهّیــۀ مرّكــب و  كــرده اســت. برخــی از  نعمتــی آمــاده 

ــم لفظــش.
ّ
كاغــذش و برخــی از تعلیــم و تعل

ــم  مــه معتقــد اســت صاحبــان هــر علمــی، از علــوم قــرآن بهره مندنــد. بــرای مثــال عاِل
ّ

عا

یــف و اشــتقاقاتش اســتنباط می كنــد و عاِلــم نحــوی از تركیبــات قرآنــی  َصرفــی از وجــوه تصار

گاهــی بــر همــه قــرآن، ظاهــر و باطنــش نمایــد«؛  1. یعنــی: »کســی جــز اوصیــاء پیامبــر؟لص؟ نمی توانــد ادعــای آ
بصائــر الدرجــات، ج 1، ص193�

2. طوســی، محّمــد بــن حســن، أمالــي، ص580-581؛ مجلســی، محّمــد باقــر، بحــار األنــوار، ج 2، ص 280، 
بــه نقــل از علــل الشــرایع. 
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ــم و حکیــم و فقیــه 
ّ
استشــهاد مــی آورد. همین طــور جمیــع صاحبــان علــوم مختلــف، از متکل

و شــاعر و ادیــب و ... از راه معانــی غریــب قــرآن، منتفعنــد.

كـه جمیـع بهره هـای قـرآن را در حـد  كامـل قـرآن مجیـد، جمعـی هسـتند  از ایـن رو، حامـل 

كمال داشته باشند. اینان، همانا پیامبر مکّرم اسام؟لص؟ و اهل بیت ایشان؟مهع؟ می باشند. 

مـه معتقـد اسـت بـر اسـاس احادیـث متواتر، از معنای قـرآن، علم ما كان و مـا یکون، تمامِی 
ّ

عا

ع نیسـت؛ چون ایشـان از جمیع خطاها 
ّ
احکام قرآن و علم تمامِی بطون، جز ایشـان كسـی مطل

كماالت بشـری در آنان مجتمع اسـت. معصومند و تمامِی 

گــر قــرآن ظهــری دارد و بطنــی، ظاهرگرایــی ِصــرف و باطن گرایــی ِصــرف  از ســویی دیگــر، ا

هــر دو منجــر بــه خــروج از راه هدایــت خواهــد شــد. ایشــان در ایــن بــاره می نویســد:

کـــه هـــر چیـــزی را صورتـــی و معنـــی ای و جســـدی و روحـــی هســـت، خـــواه  »بـــدان 
ـــا  کـــه حشـــوّیه اند بـــه ظاهرهـــا دســـت زده انـــد و پ اخـــالق و خـــواه غیـــر آن هـــا. جمعـــی 
ـــد؛ و جمعـــی  کرده ان ـــق محـــروم  ـــد و خـــود را از بســـیاری حقای ـــه در نمی گذاردن از آن ب
بـــه بواطـــن و معانـــی چســـبیده اند و از ظواهـــر دســـت برداشـــته اند و بـــه ســـبب ایـــن 
کـــه هـــر دو بـــه ســـمع و یقیـــن بشـــنود و هـــر  ملحـــد شـــده اند. و صاحـــب دیـــن آن اســـت 
کـــه عبـــارت از در و دیـــوار  دو را اذعـــان نمایـــد. مثـــل آن کـــه بهشـــت را صورتـــی اســـت 
ــارف و  ــاالت و معـ کمـ ــی بهشـــت  ــور اســـت و معنـ ــور و قصـ ــار و حـ و درخـــت و انهـ
کـــه در بهشـــت صـــوری می باشـــد. حشـــوی می گویـــد  ات معنـــوی اســـت 

ّ
قـــرب و لـــذ

کـــردن معنـــی نـــدارد،  ت خـــوردن و آشـــامیدن و جمـــاع 
ّ

کـــه در بهشـــت بـــه غیـــر لـــذ
کرده انـــد و بـــه ایـــن ســـبب منکـــر  ت هـــای معنـــوی را بـــه ایـــن عبـــارت تعبیـــر 

ّ
همـــان لذ

کـــه هـــر  کافـــر شـــده اســـت، اّمـــا صاحـــب یقیـــن می دانـــد  گردیـــده و  ضـــروری دیـــن 
ت هـــای معنـــوی حاصـــل 

ّ
ت هـــای صـــوری، لذ

ّ
دو حـــق اســـت و در ضمـــن آن لذ

می شـــود«.1

مــه پــس از ذكــر ایــن معنــا، بــه تبییــن چنــد مثــال در ایــن زمینــه می پــردازد. از آن جملــه 
ّ

عا

1. مجلسی، محّمد باقر، عین الحیاۀ، ج2، ص 212-211� 



1-1. مبانی تفسیری برقعی در کتاب »بررسی علمی در احادیث مهدی«  نقد و بررسی مبانی برقعی در کتاِب
»بررسی علمی در احادیث مهدی«

85

مــه، صورتــی دارد و روحــی:
ّ

كــه در بیــان عا نمــاز اســت 

»نمــاز را در دنیــا روحــی و بدنــی اســت، بــدن نمــاز آن افعــال مخصوصــه اســت و روح 
کــه جســد  کار روح آن اســت  نمــاز والیــت علــی بــن ابیطالــب ؟امهع؟ و اوالد اوســت و 
را باقــی مــی دارد و منشــأ حــرکات و آثــار بــدن می گــردد؛ پــس نمــاز بی والیــت موجــب 

کمالــی نمی گــردد و باعــث قــرب نمی شــود...«.1

 دانشمند دیگر، محّمد بن عبدالکریم شهرستانی )صاحب كتاب الملل و النحل( چهرۀ 

كام در میــان اهــل تســّنن، در تفســیر خــود »مفاتیــح االســرار و   مقبــول و نــام آشــنای عرصــۀ 

گیــری حقایــق قــرآن بــه اهــل بیــت ؟مهع؟ مصابیــح االبــرار«، بــه تحّیــر امــت، آن هنــگام كــه بــرای فرا

رجــوع نکردنــد، اشــاره می كنــد. وی )در فصــل دوازدهــم از مقدمــۀ مفّصــل خــود تحــت عنــوان 

شــرایط تفســیر قــرآن( پــس از اشــاره بــه ســرگردانی مفّســران می نویســد: 

ــل  قــوا بذی
ّ
ــم یتعل ــه، و ل ــوا العلــم مــن باب ــم یأت ــر ألّنهــم ل ــع لهــم هــذا التحّی »و إّنمــا وق

أســبابه، فانغلــق علیهــم البــاب و تقّطعــت بهــم األســباب، و ذهــب بهــم المذاهــب 
کانــوا عنهــا غافلیــن. و آیــات اهلل  بــوا بآیــات اهلل و 

ّ
کذ یــن. ذلــک بأّنهــم 

ّ
حیــاری ضال

کمــا قــال تعالــی: و جعلنــا ابــن مریــم و أّمــه آیــة ...«؛2 یعنــی: »بــرای آنــان ایــن  اولیــاؤه 
یــرا از درب دانــش، وارد  ســرگردانی پیــش آمــد )دچــار چنیــن ســرگردانی ای شــدند( ز
یشــان بســته شــد و از اســباب دانــش جدا  نشــده بودنــد. از ایــن رو، دروازۀ دانــش بــه رو
شــدند. از روی ســرگردانی و حیــرت، بــه مذاهــب اعتقــادی مختلفــی گرفتــار آمدنــد 
یــده بودنــد. آیــات  کــرده و از آن نشــانه ها غفلــت ورز یــرا آیــات الهــی را تکذیــب  ز
کــه خداونــد در قــرآن می فرمایــد: مــا  الهــی، همــان اولیــاء خداونــد هســتند همانطــور 

عیســی و مــادرش را آیــه )نشــانه( قــرار دادیــم...««.

ــِی عمــدِی آنهــا از آیــات  گردان ی  ــر خــواص را، رو ی منشــأ ایــن سرگشــتگی اّمــت و تحّی و

كام خــود، بــه تفصیــل شــواهدی از فضایــل  خــدا یعنــی اولیــای او می دانــد. آنــگاه در ادامــۀ 

1. همان، ص 213-212�
2. شهرستانی، عبدالکریم، مفاتیح االسرار، ج 1 ص 26�
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امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و اهــل البیــت؟مهع؟ خصوصــًا امــام صــادق؟ع؟ در بــاب علــم الهــی مــی آورد 

كــه ایــن مجــال مختصــر را امــکان نقــل تمامــی آن نیســت. 

گفت: بنابراین می توان 

كتــاب خــدا دارای ظهــر و بطنــی اســت، در میــان فــرق مســلمین مشــهور  كــه  ایــن مســئله 

گفــت ســّر آن كــه قــرآن همــۀ مطالــب خــود را بــه صــورت ظاهــر بیــان  اســت. شــاید بتــوان 

كــه تمامــِی حقایــق بــرای  كــرده، آن اســت  نکــرده و بســیاری از حقایــق را بــه زبــان بطــن مطــرح 

همــگان قابــل هضــم و درك نیســت و چــه بســا آوردن آن، ســبب دلزدگــی و مالــت عمــوم 

مــردم می شــد.

باطنــی  معانــی  بــه  نســبت  مــردم  تحمل ناپذیــری  بــه  صــادق؟ع؟،  امــام  از  روایتــی  در 

اســت: شــده  تصریــح 

یح«. 1  ُقْرآِن َظاِهرًا َو َباِطنًا َو َمْن  َیْحَتِملُ  َما َیْحَتِملُ  َذِر
ْ
»ِإّنَ ِلل

در چنیــن فضایــی، برقعــی بــدون توّجــه بــه عقیــدۀ غالــب مســلمین نســبت بــه وجــود 

كــه خبــر از بطــون قــرآن می دهنــد. بــرای  بواطــن قــرآن، ســعی در باطــل نشــان دادِن روایاتــی دارد 

ــۀ 60 ام از ســورۀ حــج می گویــد:  ــارۀ آی ــه، برقعــی درب نمون

»چنان کـه مفّسـرین عامـه و خاصـه نوشـته اند، آیات فوق راجع به مهاجرینی اسـت 
کـه از خانه هایشـان اخـراج و مجبـور بـه هجرت شـدند و خانه و اموالشـان به تصرف 
گروهـی از ایشـان بـرای  مشـرکین مّکـه درآمـد. در زمـان اقامـت مهاجریـن در مدینـه 
گرفتنـد و بـا آنهـا درگیـر و  جبـران امـوال غصـب شـده خـود بـر سـر راه مشـرکین قـرار 
سـرانجام غالـب شـدند امـا چـون ایـن واقعـه در مـاه حـرام رخ داد مسـلمین از ایـن 
واقعـه دلگیـر بودنـد لـذا ایـن آیه نازل شـد کـه مقابله به مثل ممنوع نیسـت و خداوند 
عفـو می کنـد. چنانکـه در آیـه 217 سـوره بقـره نیـز بـه ایـن مسـاله اشـاره شـده اسـت. 

یــح تحمــل می کنــد، تحمــل  کســی آنچــه را ذر 1. یعنــی: »همانــا بــرای قــرآن ظاهــری و باطنــی اســت و چــه 
یــه )صــدوق(، محّمــد  کافــی، ج 4، ص549؛ ابــن بابو کلینــی، محّمــد بــن یعقــوب، اصــول  کــرد؟«؛  خواهــد 

ــه، ج 2، ص486�  ــره الفقی ــن ال یحض ــی، م ــن عل ب
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کـه ایـن آیـات دربـاره مهاجریـن اسـت و هیـچ مناسـبتی بـا قائـم  مالحظـه می کنیـد 
نـدارد ولـی علـی بـن ابراهیـم می گویـد مربـوط بـه قائـم اسـت!! معلـوم می شـود اینـان 
کجـای ایـن آیـات، قائـم  کالم خـدا قائـل نیسـتند! از  بـه هیـچ نسـبتی بیـن اجـزای 

درآمـده، معلـوم نیسـت!!«.1

ــر ایــن اعتقــاد  ــا معاصــر شــیعه، ب كــه هیچ یــک از علمــای متقــّدم ت ایــن در حالــی اســت 

كــه مفهــوم و مقصــود آیــه از روز نخســت  كــه منظــور از روایاتــی این چنیــن، ایــن اســت  نبوده انــد 

همیــن معنــا بــوده و غیــر از آن نبــوده اســت؛ بلکــه بــر اســاس اعتقــاد بــه بطــون مختلــف آیــات 

كــه بــر معانــی مختلــف  قــرآن مجیــد و نیــز قاعــدۀ جــری و تطبیــق، آیــه را قابــل آن دانســته 

كنــد و در زمان هــای مختلــف جــاری و ســاری باشــد.  صــدق 

3-3-3. جری و تطبیق 

گرفتــه اســت و در رّد روایــات امامّیــه از عــدم  كــه مــورد غفلــت برقعــی قــرار  یکــی از مــواردی 

توّجــه بــه آن بهــره می بــرد، مســئلۀ "جــری و تطبیــق" اســت.

منظــور از »جــرى و تطبیــق« در اصطــاح علــوم قرآنــی، عبــارت اســت از: تطبیــق مفاهیــم 

ــرآن  ــت.2 ق ــزول اس ــأن ن ــورد ش ــابه م ــه مش ك ــرى  ــوارد دیگ ــر م ــرآن، ب ــات ق ــده از آی ــت آم ــه دس ب

گــر شــأن نــزول آیــه اى  گــروه خــاص و یــا زمــان خاصــی نــازل نشــده اســت؛ مثــًا ا بــراى فــرد یــا 

كــه ایــن آیــه قابــل  گفــت  در ارتبــاط بــا جریانــات مرتبــط بــا بنــی اســرائیل باشــد، نمی تــوان 

ــی در  ــا منافق ــه ب ــه اى در رابط ــر آی گ ــر، ا ــر دیگ ــه تعبی ــت. ب ــری نیس ــورد دیگ ــچ م ــر هی ــاق ب انطب

كــه بــا مــرگ آن منافــق، آن آیــه نیــز  عصــر پیامبــر؟لص؟ نــازل شــده اســت، این گونــه نیســت 

ــه  ــد و مخصــوص ب ــان دارن ــرآن جری ــات ق ــرد خویــش را از دســت دهــد، بلکــه مفاهیــم آی كارب

ــتند. ــی نیس ــان خاص زم

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 155�
کبــر، آسیب شناســی و روش شناســی تفســیر معصومــان؟مهع؟، ج1، ص 160. همچنیــن  2. رســتمی، علــی ا

ر.ک: طباطبایــی، محّمــد حســین، المیــزان، ج1، ص 216 و ج4، ص 348�
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مه طباطبائی در این باره می گوید: 
ّ

عا

»قــرآن، از نظــر انطبــاق مفاهیمــش بــا مصادیــق و نمونه هــاى خارجــی و تبییــن 
یــرا آیــات آن منحصــر  یــژه اى دارد؛ ز وضعّیــت )هدایــت یــا گمراهــی( آنــان، گســتره و
یژگــی مــورد نــزول  ک و و کــه مــال بــه مــورد نزولــش نیســت، بلکــه در هــر مــورد دیگــرى 
کــه  ى می شــود، آیــات قــرآن ماننــد ضــرب المثل هــا اســت  را داشــته باشــد، جــار
ــز  ــرى نی ــابه دیگ ــورد مش ــر م ــی در ه ــده ول ــه ش گفت ــی  ــورد خاّص ــار، در م ــتین ب نخس
کــه در روایــات بــه "جــرى" قــرآن،  بــه کار مــی رود. ایــن معنــا همــان چیــزى اســت 

ى شــده اســت«.1 نام گــذار

3-3-3-1. جری و تطبیق از نگاه روایات

ــی  ــت آن روایات ــل صّح ــوده و دلی م ب
ّ
ــل ــرى مس ــی ام ــوم قرآن ــیر و عل ــق در تفس ــرى و تطبی ج

َقَمر"؛2یعنــی: "قــرآن هماننــد 
ْ
ــْمُس  َو ال

َ
َكَمــا َتْجــِري  الّش كــه می گوینــد: قــرآن، " َیْجــِري   هســتند 

آفتــاب و مــاه در حــال حركــت بــوده" و در هــر عصــرى مصادیقــی را تحــت پوشــش قــرار خواهــد 

داد.

 
َّ

ــٌة ِإال ــْرآِن آَی ُق
ْ
ــَن ال ــا ِم كــه »َم فضیــل بــن یســار می گویــد از امــام باقــر؟ع؟ دربــارۀ ایــن روایــت 

َهــا َظْهــٌر َو َبْطــٌن« ]یعنــی: »آیــه ای در قــرآن نیســت، مگــر آن كــه ظاهــر و باطنــی دارد«[ ســؤال 
َ
َو ل

پرســیدم. ایشــان در جــواب فرمودنــد: 

َکَمــا َتْجــِري  ــْم َیِجــْئ َیْجــِري 
َ
َهــا ِمْنــُه َمــا َقــْد َمَضــی َو ِمْنــُه َمــا ل

ُ
یل ِو

ْ
»َظْهــٌر َو َبْطــٌن ُهــَو َتأ

َکَمــا َیُکــوُن  ْمــَواِت 
َ ْ
ــی األ

َ
یــُل َشــْي ٍء ِمْنــُه َیُکــوُن َعل ِو

ْ
َمــا َجــاَء ِفیــِه َتأ

َّ
ُکل َقَمــُر 

ْ
ــْمُس َو ال الّشَ

ِم <3 
ْ
ِعل

ْ
و�نَ �نِی ال اِس�نُ ُه َو الّ�َ

َ
ا الّل

َّ
ل ُه اإِ

َ
ل ِو�ی

أْ
ا ُم �تَ

َ
ْعل َ ــی  >َو ما �ی

َ
 اهلُل َتَعال

َ
ــال ــا َق َکَم ــاِء  ْحَی

َ ْ
ــی األ

َ
َعل

ُمــُه«.4
َ
َو َنْحــُن َنْعل

1. طباطبایی، محّمد حسین، المیزان، ج  3، ص 67�
2. شــیخ حــر عاملــی، محّمــد بــن حســن، وســائل الشــیعة، ج 27، ص196؛ صّفــار، محّمــد بــن حســن، بصائــر 

الدرجــات، ج1، ص 203� 
3. آل عمران: 7�

ــی  ــت ول گذش ــا  یل ه ــی از آن تأو ــت و بعض ــل آن اس ی ــرآن تأو ــن ق ــل آن و باط ــان تنزی ــرآن هم ــر ق ــی: »ظاه 4. یعن
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مه طباطبائی در این باره می نویسد: 
ّ

عا

کار خواهیــم بــرد،  کتــاب )تفســیر المیــزان( آن را بســیار بــه  کــه در ایــن   »واژه جــرى، 
اصطالحی است برگرفته از سخنان اهل بیت؟مهع؟«�1 

و یـــا در جایـــی دیگـــر حقایـــق قـــرآن را مختـــّص شـــرایط و زمـــان خاّصـــی ندانســـته و 

 : یســـد می نو

»آنچــه از معــارف نظــرى در قــرآن آمــده اســت، حقایقــی اســت کــه بــه شــرایط و زمــان 
کــرده و احــکام عملــی  ى  کــه یــادآور خاّصــی اختصــاص نــدارد، فضایــل و رذایلــی را 
ــرا قوانیــن آن  ی ــژه اى نمی باشــد؛ ز ی ــراد و دوران و ــه اف ــع نمــوده، منحصــر ب کــه وض را 

فراگیــر اســت«.2

3-3-3-2. نمونه ای از روایات جرى و تطبیق

گرفتــه  كار  كــه معصومــان؟مهع؟در آن هــا، روش َجــرى را بــه  روایــات بســیاری وجــود دارد 

و مفــاد آیــه یــا بخشــی از یــک آیــه را بــر مصــداق یــا یکــی از آشــکارترین و برتریــن مصادیــق آن 

كــه روش جــرى و تطبیــق، مــورد عنایــت ویــژه اهــل  تطبیــق نموده انــد. ایــن امــر نشــان از آن دارد 

كــه پویایــی و جاودانگــی  كارآمــدى َجــرى باشــد  البیــت؟مهع؟ بــوده اســت. شــاید وجــه آن، 
ــازد.3 ــان می س ــتر نمای ــرآن را بیش ق

ا ِم�نَ  �ن
ْ
ل �نَ �نْ

أَ
ُمو�نَ ما ا �تُ

ْ
ك َ �نَ �ی �ی ِ دن

َّ
�نَّ ال بــرای نمونــه، دربــارۀ »بّینــات« و »هــدى« در آیــه شــریفه: >اإِ

یــرا قــرآن[ هماننــد آفتــاب و مــاه در حــال حرکــت بــوده و بــه زمــان خاصــی  بعضــی دیگــر هنــوز نیامده انــد؛ ]ز
ــل  ی ــود: "تأو ــد فرم ــد و خداون ــز می باش ــا نی ــراى زنده ه ــد ب ــردگان می آی ــراى م ــه ب ک ــی  یل ــر تأو ــت و ه ــد نیس مقّی
قــرآن را جــز خداونــد و راســخان در علــم نمی داننــد" و مــا ]چــون از راســخان در علــم هســتیم[ آن را می دانیــم«.

شــیخ حــر عاملــی، محّمــد بــن حســن، وســائل الشــیعة، ج 27، ص 197؛ صّفــار، محّمــد بــن حســن، بصائــر 
الدرجــات، ج1، ص 203� 

1. طباطبایی، محّمد حسین، المیزان، ج1، ص 41�
2. همان، ص 42�

3. ر.ک: رستمی، علی اکبر، آسیب شناسی و روش شناسی تفسیر معصومان؟مهع؟، ج  1، ص 168 - 170�
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ُهدى<،1 در روایتــی مصــداق ایــن مفاهیــم امیــر مؤمنــان2؟ع؟ و در روایتــی دیگــر، 
ْ
ا�تِ َو ال �ن ِ

�یّ �بَ
ْ
ال

تمــام خانــدان عصمــت؟مهع؟ اعــام شــدند.3

كام مفّســران، ایــن آیــه دربــارۀ آن دســته از  ایــن در حالــی اســت بــر اســاس ظاهــر آیــه و 

ئــم اشاره شــده در تــورات و انجیــل،  كــه بــا توجــه بــه عا كــه بــا آن   یهــود و نصــارى نــازل شــده 

پیامبــرِی رســول خــدا؟لص؟ برایشــان ثابــت بــود، نبــّوت حضرتــش و نیــز اخبــار مربوطــه را 
كــردن آن خــوددارى می كردنــد.4 پنهــان نمــوده و از بازگــو 

كــرده، جــز از بــاب جــرى  كــه ایــن آیــه را بــر معصومــان منطبــق  بــر ایــن اســاس، روایاتــی 

از  معصومــان،  دیگــر  بــا  مؤمنــان؟ع؟  امیــر  كــه  آن جــا  از  زیــرا  باشــد؛5  نمی توانــد  تطبیــق  و 

در  »هدایــت«  و  »بّینــات«  می باشــند،  روشــن گرى  و  هدایت گــرى  مصادیــق  آشــکارترین 

ــر تمــام اهــل بیــت؟مهع؟ منطبــق شــده  ــر امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و در مــوردى دیگــر، ب یــک مــورد، ب

و بی گمــان در هــر دوره اى مصــداق یــا مصادیــق دیگــرى بــراى »بّینــات« و »هدایــت« پیــدا 
خواهــد شــد.6

كــّرات ایــن مفهــوم تفســیرِی مهــم را نادیــده گرفتــه و بــا ایــن ترفنــد در جــای جــای  برقعــی بــه 

ــه  ك ــی  ــل روایت ــال در ذی ــرای مث ــردازد. ب ــات می پ ــتهزاء روای ــه اس ــش، ب ــتار خوی ــِف نوش مختل

بــرای آیــۀ 12 ام از ســورۀ انبیــاء آمــده اســت می نویســد: 

»شـیخ طبرسـی نیـز در مجمـع البیـان آن را پیـروزی بـر مشـرکین قریـش و فتـح مکـه 
 �ٌ �تْ >�نَ می گویـد:  مفسـرین  تمـام  خـالف  بـر  ابراهیـم  بـن  علـی  ولـی  اسـت.  دانسـته 
< یعنـی پیـروزی قائـم!! انسـان در جـواب ایـن بافتـه چـه بگویـد؟ براسـتی آیـا  ِ��ی�بٌ

�تَ

1. بقره: 159�
2. عّیاشی، محّمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، ج  1، ص 71�

3. همان، ص 72�
4. طوسی، محّمد بن حسن، تبیان، ج2، ص 46؛ طبرى، محّمد بن جریر، جامع البیان، ج2، ص32� 

5. طباطبایی، محّمد حسین، المیزان، ج1، ص 392�
6. رستمی، علی اکبر، آسیب شناسی و روش شناسی تفسیر معصومان؟مهع؟، ج  1، ص 178�
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ید و  معقـول اسـت کـه قـرآن بـه اصحـاب پیغمبر بگویـد: ای مومنین اگر ایمـان بیاور
جهـاد کنیـد، قائـم و پیروز خواهید شـد؟!! آیا اصحاب نمی پرسـند قائم کیسـت؟ 
که قائم، نواده دهم پیامبر  کجاسـت؟ و فتح او چه وقت اسـت؟ و جواب بشـنوند 

شـما و فتـح او هـزاران سـال پـس از مـرگ شماسـت!!!«.1

گفتــه شــد، هیچ یــک از علمــای متقــّدم تــا معاصــر شــیعه، بــر  كــه پیــش از ایــن  همان طــور 

كــه هنــگام نــزول آیــه، آن چــه بنــا  كــه منظــور از چنیــن روایاتــی ایــن اســت  ایــن اعتقــاد نبوده انــد 

كــرم بــه مــردم فهمانــده شــود، ایــن معنــا بــوده؛  بــود بــه عنــوان مقصــود و مــراد آیــه توّســط نبــی ا

یدنــد، می تواننــد بــر  بلکــه بــا عنایــت بــه بطــون مختلــف آیــه و این كــه آیــات قــرآن زنــده و جاو

مصادیــق متعــّددی تطبیــق داشــته باشــند.

ــزول در تفســیر ثابــت اســت، ولــی  گفــت: هــر چنــد قرینــه بــودن فضــای ن هم چنیــن بایــد 

كتــب تفســیری در ذیــل آیــات بــه عنــوان ســبب نــزول  كــه تمــام آن چــه در  بایــد توّجــه داشــت 

ــل  گــردآوری شــده اســت، قاب كتاب هــای "اســباب النــزول"  ــا در  ــزول ذكــر شــده و ی ــا شــأن ن ی

گرفــت؛ زیــرا  كمــک  اعتمــاد نیســت. پــس نمی تــوان از همــۀ آن هــا بــرای فهــم مفــاد آیــات 

ــی  ــا یقین ــی از آن ه ــودن برخ ــاختگی ب ــی س ــوده و حت ــر نب ــند معتب ــا دارای س ــیاری از آن ه بس

كــه ابتــدا ســبب و شــأن نزول هــای ذكــر شــده بــرای هــر آیــه، از نظــر صــدور،  اســت. الزم اســت 

گیــرد و پــس از اثبــات درســتی آن هــا،  متــن، داللــت و ســامت از معــارض، مــورد تحقیــق قــرار 
گرفتــه شــود.2 كمــک  در تفســیر از آن هــا 

ــزول، مخّصــص عمــوم و  كــه ســبب و شــأن ن نکتــۀ دیگــر آن كــه معــروف و محّقــق اســت 

كــه  كــه در آیــات بــکار رفتــه اســت نمی باشــد؛ زیــرا خصوصیــت واقعــه ای  مقّیــد اطــاق لفظــی 

گردیــده و یــا شــأن نــزول آیــه اســت، بــا عمومّیــت و همگانــی بــودن عبــارات  ســبب نــزول آیــه 

یــم؛ چــه  كار رفتــه در آیــات منافــات نــدارد، تــا بــه ایــن دلیــل از آن دســت بردار و الفــاِظ بــه 

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 161�
2. بابایی، علی اکبر، روش شناسی تفسیر قرآن، ص 163�
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یــداد  كــه رو كــه مــورد نــزول یــا ســبب نــزول، مصداقــی از حکــم عاّمــی باشــد  اشــکال دارد 

كثــر قریــب بــه اّتفــاق  گــردد.1 نکتــۀ یــاد شــده، مــورد پذیــرش ا آن، ســبب نــزول آن حکــم عــام 
ــرآن اســت.2 مفّســران و دانشــمندان علــوم ق

3-3-4. سیاق آیات

كــه برقعــی ســخت بــدان پایبنــد اســت و بــه نظــر می رســد حربــه ای  یکــی از مســائلی 

ی در بســیاری از مــوارد، آن جــا  ُبرنده تــر از آن ســراغ نــدارد، بحــث "ســیاق در آیــات" اســت. و

كــه روایــت را مرتبــط بــا مفاهیــِم مدنظــر خویــش نمی دانــد، مســئلۀ ناهمگونــِی روایــت بــا ســیاق 

ــه زعــم خویــش از ایــن مبــارزه، پیــروز خــارج می شــود! ــۀ مــورد نظــر را پیــش می كشــد و ب آی

كــه در فهــم قــرآن نقــش بــه ســزایی داشــته و در تفاســیر  ســیاق از جملــه قرائنــی اســت 

معاصــر بســیار بــه آن توّجــه شــده اســت3 اّمــا بــا این همــه، مفّســران هــر یــک بــا ذهنّیــت خاصــی 

كــه از ســیاق داشــته اند، بــه اســتفاده از آن پرداخته انــد. توجــه به  ســیاق آیــات در تفســیر بــه  مــا 

كــه آموزه  هــای آیــات قرآنــی  را در بافــت مناســب خــود بنگریــم و در فهــم آنهــا  كمــک می  كنــد 

دچــار اشــتباه نشــویم. 

3-3-4-1. منظور از سیاق 

كــه همــۀ عوامــل مؤثــر در فهــم و اســتنباط،  یکــی از مبــادی و مبانــی فهــم قــرآن، آن اســت 

گیــرد و "ســیاق" یکــی از ایــن عوامــل اســت. بــه كارگیــری ســیاق در میــان  مــورد شناســایی قــرار 

گســترده بــه چشــم می خــورد و ایــن موضــوع  گونــه ای  قــرآن پژوهــان و مفّســران، از دیربــاز بــه 

ــده  ــن قاع ــران از ای ــردن مفّس ــره ب ــزان به ــه می ك ــد  ــت. هرچن ــوردار اس ــبی برخ ــفافّیت نس از ش

1. همان، ص 164�
زرقانــی،  تقــان، ج1، ص 95؛  اإل البرهــان، ج1، ص 126؛ ســیوطی، عبدالرحمــن،  بدرالدیــن،  زرکشــی،   .2
محّمــد عبدالعظیــم، مناهــل العرفــان، ج 1، ص 125- 134؛ معرفــت، محّمــد هــادی، التمهیــد، ج1، ص 

�261
3. األوسی، علی، الطباطبایی و منهجه فی تفسیره، ص 142�
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متفــاوت اســت. برخــی هماننــد طبــری، ســّید رضــی، شــیخ طوســی از متقّدمــان و امثــال 
مــه طباطبایــی و رشــید رضــا از معاصــران، بیــش از دیگــران از ایــن قاعــده بهــره برده انــد.1

ّ
عا

منظــور از ســیاق بــه طــور اجمــال، عبــارت اســت از زمینه هــای پیشــین و پســیِن یــک 

كــه می تواننــد مــا را در فهــم بهتــر منظورگوینــده یــاری دهنــد. هم چنیــن  جملــه یــا یــک آیــه 

لــی  كــرد و معنــای محّصَ كــه عبــارت ابهــام دارد، بــا آن زمینه هــا بتــوان رفــع ابهــام  در صورتــی 

گرفــت. و یــا هــرگاه آیــه ای بــا معانــی و مصادیــق مختلــف ســازگار باشــد، بــا  بــرای آیــه در نظــر 

ــی ســخن و آیــات قبــل و بعــد، بتــوان مضمــون جملــه 
ّ
كل در نظــر گرفتــن جهــت و حــال و هــوای 

را از تردیــد بیــرون آورد و از میــان چنــد معنــی یکــی را ترجیــح داد.2 در اصطــاح علــوم قرآنــی، 

كلــی  كام و یــا رونــد  "ســیاق" بــه اســلوب ســخن، طــرز جملــه بنــدِی عبــارات، و نظــم خــاص 

گفتــه می شــود. ســخن، 

"ســیاق"، مصــدر فعــِل »ســاق_ یســوق« اســت. اصــل آن »ســواق« بــوده _ كه به دلیل كســره 

ــی مختلفــی از  كتــب لغــت در معان ــا« تبدیــل شــده اســت_ و در  ــه »ی »ســین«، حــرف »واو« ب

كنایــه از شــدت داشــتن  جملــه: رشــته پیوســته، رانــدن، تابــع، اســلوب و روش، امــور مخفــی، 
كار بــرده می شــود.3 و مهریــه زن، بــه 

كام اســت،4 برخــی معتقدنــد ســیاق  برخــی می گوینــد ســیاق، تناســب صــدر و ذیــل 

كــه بــا لفــظ همــراه  ــم اســت،5 برخــی آن را هرگونــه نشــانه ای می داننــد 
ّ
مفهــوم ذهنــی متکل

كام می داننــد!8  اســت،6 و برخــی آن را همــان مقتضــای حــال7 و یــا قرینــۀ متّصــل بــه 

کاشانی، فاطمه مرضیه، آسیب شناسی تطبیق قاعده سیاق در تفسیر آیات قرآن، ص 118� 1. حسینی 
کریم.  2. همان؛ برگرفته از: اصغر آزاد، مبانی و نقش سیاق در قرآن 

3. ابن منظور، محّمد بن مکرم، لسان العرب، ج 10، ص 166، ذیل واژه »سوق«.
کر میبدی، محّمد، قواعد التفسیر لدی الشیعه و السنه، ص 277�  4. فا

کنعانی، سّید حسین، مشکاه، قد هرمونتیک از دیدگاه نظریه سیاق، ص 83�  .5
6. صدر، محّمد باقر، دروس فی علم األصول، ج1، ص 90� 

7. ذوالفقاری، حسن، الوجوه و النظائر فی القرآن الکریم، ص 63� 
8. همان، ص 270�
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كــه اســتفادۀ ِصــرف از ســیاق و تطبیــق آن بــر آیــات را  بــر ایــن اســاس، نخســتین مشــکلی 

دچــار مشــکل می ســازد، مشــخص نبــودِن محــدودۀ ســیاق اســت.1 عــاوه بــر آن، ســیاق بــا دو 

مســئلۀ تناســب ســور و آیــات و اســباب نــزول، در هــم تنیــده اســت و الزم اســت رابطــۀ آن هــا 

گاه در برخــی مــوارد آیــات قــرآن، دارای  بــا هــم نیــز، در تعریــف ســیاق لحــاظ شــود. از طرفــی 

كــه متفــاوت از  كــه مســتقل از مجموعــۀ خــود، معنایــی را می رســانند  بخش هایــی هســتند 

كــه بــا لحــاظ پیوســتگی جمــات اطــراف آن بــه دســت می آیــد و البتــه ایــن  معنایــی اســت 
معانــی در عیــن اســتقال، منافاتــی بــا پیوســتگی آن نــدارد.2

ــد. برخــی از  ــوع اســتقال داللــت دارن ــر ایــن ن كــه ب شــاهد ایــن مطلــب، روایاتــی هســتند 

كــه اول و وســط و آخــر یــک آیــه، معنایــی متفــاوت دارد  كلــی می رســانند  ایــن روایــات بــه طــور 

كرده انــد. و در برخــی دیگــر اهــل البیــت؟مهع؟، تنهــا بــه بخشــی از آیــه اســتناد 

بــرای نمونــه، وقتــی جابــر جعفــی مطلبــی را در دو روز از امــام باقــر؟ع؟ ســوال نمــود و پاســخ 

ــت را جویــا شــد. حضرتــش بــا اشــاره بــه بطــون و ظهــور داشــتن 
ّ
متفاوتــی شــنید، از ایشــان عل

قــرآن، این  گونــه پاســخ دادنــد: 

ٌف   ِصــلٌ  ُمَتَصــّرِ َکاَلٌم  ُمّتَ َهــا ِفــي َشــْي ٍء َو آِخُرَهــا ِفــي َشــْي ٍء َو ُهــَو 
ُ
ل ّوَ

َ
َیــَة َیُکــوُن أ

ْ
» ... ِإّنَ اآل

ــی ُوُجــوٍه«؛3 یعنــی: »اول آیــه دربــارۀ یــک مطلــب، میــان آیــه دربــارۀ مطلبــی دیگــر 
َ
َعل

و پایانــش دربــارۀ موضوعــی دیگــر نــازل شــده اســت«.4  

كـه می فرمایـد: >...  كام خداونـد  كـه از ایـن  و یـا در روایتـی دیگـر، امـام باقـر؟ع؟ بـه زراره 

< 5پرسـید فرمودنـد: »منظـور از "اهـل ذكـر" مـا اهـل  ُمو�ن
َ
ْعل ْم لا �تَ �تُ �نْ ُک�نْ ْکِ� اإِ ِ

ْهَل الدنّ
أَ
وا ا

ُ
ل ْ��أَ �نَ

کارکرد سیاق در رفع ابهام از ظاهر آیات.  گونه شناسی  1. ر.ک: نقی پور، ولی اهلل، 
2. باقریان، استقالل معنایی فرازهای قرآنی، ص85� 

3. شیخ حّر عاملی، محّمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج 27، ص193-192� 
4. خالد برقی، احمد بن محّمد، محاسن، ج2، ص 300�

5. نحل:43�
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كـه ایـن بخـش از آیه، بنابـر مورد نزول، مربوط به اهل كتاب اسـت.  بیـت هسـتیم«.1 در حالـی 

و نیـز سـوالی كـه عبداالعلـی مولـی آل سـام از امام صـادق؟ع؟ دربارۀ كیفیـت وضوی جبیره، 

بـه خاطـر افتـادن ناخـن انگشـتش پرسـید، حضـرت بـه قسـمتی از آیـۀ 78 سـورۀ حـج اسـتناد 

�نِ ِم�نْ َ�َ��بٍ ...< و فرمودنـد: بـا توجـه بـه حـرج بـودن، بـر  �ی ْم �نِی الّدِ
ُ
ك �یْ

َ
َعَل َعل َ كـه: >... َو ما �ب كردنـد 

كن«.2  ی جبیـره مسـح  رو

در ایــن نمونــه هــم، بــا این كــه قســمت های قبــل و بعــِد آیــۀ مذكــور مربــوط بــه وضــو نیســت، 

اّمــا حضــرت مســتقل بــدان نگریســته و اســتدالل كرده انــد!

حجّیــت داللــت ســیاق و اصــل قرینــه بــودن آن، یکــی از اصــول عقایــی محــاوره اســت؛ 

لــذا عــدم توجــه بــه آن، "می توانــد" تفســیری ناقــص از قــرآن را ارائــه و فهــم درســت از آیــات بــه 

ــر بــه ســیاق ایــن معنــا را  ویــژه آیــات متشــابه را بــا مشــکل مواجــه  كنــد. توجــه بیشــتر و دقیق ت

كــه در واقــع معنــای اصلــی ســیاق یعنــی اســتمداد از خــود آیــات قــرآن در  مشــخص می كنــد 

كام خداونــد. فهــم مــراد 

كلمــات، ســیاق جمله هــا، ســیاق آیــات، ســیاق ســوره ها از انــواع ســیاق شــمرده  ســیاق 

شــده اند، و وحــدت موضــوع و وحــدت ســاختار دو ركــن آن را تشــکیل می دهنــد.

در اصطاح دو معنا برای سیاق ذكر شده است:

ــن  ــد.4 در ای ــم می گوین ــوی3 ه ــیاق لغ ــه آن س ــه ب ك ــت  ــه اس ــت مقالی ــا دالل ــیاق تنه 1_ س

صــورت ســیاق عبــارت خواهــد بــود از: اســلوب ســخن، طــرز جملــه بنــدی عبــارات، و نظــم 

كلــی ســخن. ــد  ــا رون كام و ی خــاص 

1. صفار، محّمد بن حسن ، بصائر الدرجات، ج1، ص 38� 
ــر الدرجــات،  کافــی، ج5، ص 105؛ صفــار، محّمــد بــن حســن ، بصائ کلینــی، محّمــد بــن یعقــوب ، اصــول   .2

ج1، ص 38� 
یژگی لفظ، عبارت و سخن است. 3. سیاق نوعی و

کبر و دیگران، مکاتب تفسیری، ص 120�  4. بابایی، علی ا
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ــه  كــه ب ــه دلیلــی  گون كــه عبــارت اســت از: هــر  2_ ســیاق داللــت مقالیــه و حالیــه اســت 
ــی. 5 ــه حال ــی و چ ــه لفظ ــد، چ ــورده باش ــد خ ــارات پیون ــاظ و عب الف

كرده اند:6 عالمان باغت نیز برای سیاق انواعی را ذكر 

كلمه هــا در ضمــن یــک جملــه، پدیــد آورنــده ســیاق  كلمــات: در پــی آمــدِن  ســیاق 

اســت. كلمــات 

كــه راجــع به یــک موضوع در یــک مجلس  ســیاق جمله هــا: در پــی هــم آمــدن جمله هایــی 

 بیان می شود، سیاق جمله ها را به وجود می آورد.

گاهــی از پــی آمــدن آیــات، ســیاق آیــات بــه دســت  كریــم  ســیاق آیــات: در خصــوص قــرآن 

ــد. می آی

سیاق سوره ها: از به دنبال هم آمدن سوره ها این سیاق به دست می آید.

3-3-4-2. جایگاه و اهمیت سیاق در علم تفسیر

كــه بــه طــور خاصــه می تــوان  كاربردهــای فراوانــی در تفســیر قــرآن اســت  ســیاق دارای 

كلمــات، تعییــن معنــای جملــه، تركیــب  ــه: نقــش ســیاق در تفســیر لغــت، ســعه و ضیــق  ب

مــواد، ترتیــب نــزول آیــات، نقــد اســباب نــزول، شــناخت آیــات مّکــی از مدنــی، نقــد احادیــث 

كلمــه و در  كلمــه یــا جملــه محــذوف، تعییــن مصــداق  تفســیری، تعییــن مرجــع ضمیــر، فهــم 

كــرد. ترجیــح و تعیــن یکــی از دو قرائــت، اشــاره 

حجّیـت داللـت سـیاق و اصـل قرینـه بـودن آن، یکـی از اصول عقایِی محاوره اسـت كه 

زبان هـا بـه تأثیـر چشـمگیر آن در تعییـن معنـای واژه هـا تصریـح كرده اند. زركشـی می گوید: 

لــت ســیاق موجــب روشــن شــدن مجمــل و حصــول یقیــن بــه عــدم وجــود  »دال
ــردد و آن  ــت می گ ل ــوع دال ــق و تن ــد مطل ــام و تقیی ــص ع ــالف و تخصی ــال خ احتم

5. صدر، محّمد باقر، دروس فی علم االصول، ج1، ص130� 
6. رجبی، محمود، روش شناسی تفسیر قرآن، ص 125�
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کــس بــه قرینــۀ  لــت می کنــد و هــر  کــه بــر مــراد متکلــم دال از بزرگ تریــن قرائنــی اســت 
مهــم بی اعتنــا باشــد، دچــار خطــا شــده و در مناظــرات و گفت وگوهــای خــود نیــز بــه 

خطــا خواهــد رفــت«.1

كریــم، توجــه بــه بافــت و ســیاق آیــات  بنابرایــن، یکــی از قواعــد مهــم در تفســیر آیــات قــرآن 

ــا  كام اســتفاده می شــود، ت اســت. از ســیاق آیــات بــه عنــوان یکــی از قرائــن متصلــه در فهــم 

در نتیجــه، معنــای آیــات در ضمــن ســیاق آنهــا دانســته شــود.

3-3-4-3. شرایط تحقق سیاق معتبر

یــادی  ز آیــات، تاش هــای  میــان  ارتبــاط  و  بــه   وجــود ســیاق معتبــر  بــرای دســت یابی 

كشــیده شــده  اند.2  ــف نیــز 
ّ
گاه به  تکل كــه نــوع ایــن تاش  هــا  گرفتــه اســت به  گونــه  ای  صــورت 

كــه جهــت تحقــق ســیاق معتبــر، وجــود ســه شــرِط »وحــدت  صــدور«،  گفــت  اّمــا می  تــوان 

»وحدت موضــوع« و »عــدم وجــود دلیــل قویتــِر مخالــف بــا ســیاق« الزم اســت.

مقصــود از وحدت  صــدور، پیوســتگی مجموعــه  ای از آیــات به  هنــگام نــزول اســت. ایــن 

كــه ســیاق در صورتــی اعتبــار دارد كــه جمــات آن، بــا همــان تتابعی كه  شــرط بــه  آن معناســت  

ک قرینــه بــودن ســیاق، صــادر  گوینــده صــادر شــده باشــند؛ زیــرا مــا گرفته  انــد، از  در متــن قــرار 

ــن  ــه ای ــت  ك ــی اس ــت و بدیه ــم اس ــا و حکی ــدۀ دان گوین ــب از  ــی متناس ــا معان ــاظ ب ــدن الف ش

كــه در  كنــار هــم قــرار داده شــده  اند در صورتــی محقــق اســت   كــه در  ک، بــرای جمله  هایــی  مــا

هنــگام صدورشــان از متکلــم نیــز، دارای تتابــع و اقتــران و ارتبــاط صــدوری باشــند؛ هرجــا این 

ارتبــاط صــدوری بیــن جمله  هــا محقــق نباشــد، در واقــع ســیاق مــورد نظــر در جمــات وجــود 

ــا بتــوان به  عنــوان قرینــه متصــل بــه  آن اتــکا نمــود و در فهــم واژه  هــا و مفــاد جمله  هــا از  نــدارد ت
گرفــت.3 كمــک  آن 

1. زرکشی، بدر الدین محّمد بن عبد اهلل، البرهان فی علوم قرآن، ج 2، ص 200�
2. عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی و روش های تفسیر قرآن، ص 184� 

3. بابایی، علی اکبر، روش شناسی تفسیر قرآن، ص129-128� 
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وحــدت  موضوعــی نیــز بــه  عنــوان دیگــر شــرط تحقــق ســیاق معتبــر به  حســاب می آیــد 

ــه آن اهتمــام داشــته اند؛  ــات، بســیار ب ــه تفســیر صحیــح آی ــی ب ــرای دســت یاب كــه مفســران ب

بیشــترین توجــه بــه  آن را می تــوان در تفســیر جامع  البیــان مشــاهده نمــود.1 

گرفته  انــد، دربــاره موضــوع  كنــار هــم قــرار  كــه در  كــه، آیاتــی   مقصــود از ایــن شــرط آن اســت  

واحــدی باشــند و بــه آن دلیل  كــه تمامــی آن هــا بــه  یــک موضــوع نظــر دارنــد و بافــت فهــم 

گزیــر اســت  یکدیگــر را فراهــم آورده  انــد، ســیاق معتبــر را محقــق  ســازند؛ هــر متکلــم حکیــم، نا

ــط و  ــخن او بی رب ــف س ــای مختل ــا بخش  ه ــد ت ــم بخش ــوع نظ ــک موض ــور ی ــر مح ــش  را ب كام

كریــم، قرینــه ای بــرای  كنــده از یکدیگــر نباشــند. توجــه بــه ایــن شــرط، در فهــم آیــات قــرآن   پرا

یابــی نظــرات تفســیری به  حســاب می  آیــد و بــا اســتمداد بــه آن، مفســر  كــی بــرای ارز تفســیر و ما

می  توانــد ضمــن رّد معانــی و مقاصــد غیــر مرتبــط، بــر مفاهیــم متناســب و منــدرج در موضــوع 

كنــد. كیــد  تأ

بــرای تحقــق ویژگــی اتصــال در ایــن شــرط، وجــود توالــی، پیونــد ظاهــری وپیونــد مفهومــی، 

ارتبــاط معنایــی و تــازم عقلــی میــان آیــات، ضــرورت دارد. زیــرا در صورتی  كــه جمله هــا 

دربــاره دو یــا چنــد موضــوع یــا مطلــب مســتقل از یکدیگــر صــادر شــده باشــند، بی  ارتبــاط 

گــر  بــودن و تناســب محتوایــی نداشــتن آن جمله  هــا بــا هــم، امــر معقولــی اســت. بــرای مثــال ا

گیــرد، نمی تــوان بــه  لحــاظ ســیاق،  یــک یــا چنــد جملــه معترضــه بیــن جمله  هــای دیگــر قــرار 

كــرده و آنهــا را بــر معنایــی متناســب بــا  در معنــای ظاهــری جمله  هــای معترضــه تصــرف 

جمله  هــای قبــل و بعــد حمــل نمــود؛ زیــرا بیــن جمله  هــای معترضــه و دیگــر جمله  هــا ارتبــاط 
موضوعــی وجــود نــدارد.2

كــه،  كــرد و آن ایــن اســت   ــا بــرای تحقــق ســیاق معتبــر، بایــد شــرط ســومی را نیــز بیــان  اّم

گوینــدۀ دانــا، در ســخن خــود  دلیــل قوی  تــر بــر خــاف آن نباشــد؛ زیــرا بــا توجــه بــه  این كــه 

کنعانی، سیدحسن، بررسی تطبیقی نقش سیاق در تفسیر قرآن، ص 156�   .1
2. رجبی، محمود، روش تفسیر قرآن، ص 109� 
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كلمــات و جمــات متناســب و هماهنــگ اســتفاده می كنــد، ســیاق در مــواردی قرینــه  از 

گرفتــن آن، هماهنگــی و تناســب یــاده شــده  را  كــه نادیــده  بــرای فهــم یــک متــن خواهــد بــود 

ــد! كن ــه  دار  خدش

میــزان قرینــه بــودن و اعتبــار ســیاق در امــر تفســیر، در حــد ظهــور آیــات اســت و چــون 

ــه  ای، مشــروط  ــت ظاهــِر هــر آی ــات اســت و حجّی ــار ســیاق، ناشــی از حجیــت ظاهــر آی اعتب

گــر قرینــۀ قوی تــری ماننــد  كــه قرینــه یــا دلیلــی قوی تــر بــر خــاف آن نباشــد. پــس ا بــه  آن اســت  

قرایــن عقلــی و یــا روایــت معتبــر بــا داللتــی صریــح مخالــف ظهــور ســیاق آیــات باشــند، 

گفته  انــد:  كاشــف از مــراد خــدای متعــال باشــد؛ لــذا  آن ظهــور اعتبــار نــدارد و نمی  توانــد 

صورتی كــه  در  اســت،  ســیاق  بــا  متناســب  معنــای  دو  بیــن  مــرّدد  متــن،  هنگامی كــه  »در 

ــا ترجیــح معنــای غیــر ظاهــر در دســت نباشــد، معنایی  كــه  ــر تعییــن ی دلیــل معتبــر دیگــری ب

گــر دلیــل عقلــی یــا نقلــی معتبــر بــر خــاف  به حســب ســیاق ظاهــر اســت، مقــّدم اســت؛ ولــی ا

گرفــت، بلکــه  آن باشــد، نمی تــوان آن دلیــل معتبــر را به  خاطــر مخالــف بــودن بــا ســیاق نادیــده 

كمتــری  گرفتــن آن دلیــل معتبــر، معنایی كــه در عیــن تناســب بــا ســیاق، ظهــور  بــا در نظــر 
متعّیــن می شــود«.1 دارد، 

به  عبــارت دیگــر وجــود هماهنگــی، امــری اســت  كــه مربــوط به  ظهــور آیــات اســت و ایــن 

كــه قرایــن تفســیری دیگــر از جملــه  گوینــده اســت   كاشــف از مــراد  ظهــور، در صورتــی معتبــر و 

روایــات در مقابــل آن نباشــد. الزم به  ذكــر اســت  كــه مــواردی ماننــد وجــود روایــات صحیــح در 

ــه  ــوان »قرین ــم به  عن ــدوری« و ه ــاط  ص ــرط »ارتب ــوان ش ــم به  عن ــد ه ــات می  توان ــزول آی ــبب  ن س

ظنــی قوی  تــر« در بررســی ارتبــاط ســیاقی آیــات به  حســاب آیــد، بــر خــاف قرایــن دیگــری 
ــند.2 ــر« باش ــی قوی  ت ــه ظن ــد »قرین ــا می توانن ــه تنه ك ــی  یخ ــای تار گزارش  ه ــد  مانن

1. بابایی، علی اکبر، روش شناسی تفسیر قرآن، ص 124�
ــزول و ســیاق و تعامــل و تعــارض آن دو در  2. برگرفتــه از: حاصلــی ایرانشــاهی، رحیــم، بررســی اعتبــار ســبب ن

تفســیر، ص 26-3�
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3-3-4-4. اعتبار سیاق1

كــرده اســت آن  گذشــت، آن چــه بهــره بــرداری از ســیاق را بــا مشــکل مواجــه  كــه  همانطــور 

كــه زوایــای مختلــف ایــن قاعــده، دقیقــًا معلــوم نگردیــده و مفّســران هریــک بــا ذهنّیــت  اســت 

كــه از ســیاق داشــته اند، بــه اســتفاده از آن پرداخته انــد. از ایــن رو، ابهامــات موجــود،  خاصــی 

ــت و  ــی صح ــد و بررس ــانند، نق ــیب می رس ــده آس ــن قاع ــری از ای گی ــره  ــه به ــه ب ــر آن ك ــاوه ب ع

كــه مــوارد  گرفته انــد، مشــکل می ســازد. چــرا  كار  كــه ایــن قاعــده را بــه  ســقم نظــرات مفّســرانی 

كــه مفّســران مّدعی انــد، تفســیر آیــه، بــا عنایــت بــه ســیاق چنیــن اســت،  متعــّددی وجــود دارد 

كــه نظریــات مطــرح شــده از ســوی ایشــان، بــا یکدیگــر متفــاوت اســت. در حالــی 

كاربــرد ســیاق  بــا قطــع نظــر از آنچــه مفســران و اندیشــه وراِن علــوم قرآنــی در اهمیــت و 

كــه امامــان معصومیــن؟مهع؟ نیــز  یافــت  گفته انــد، از ِســیر در روایت هــا نیــز بــه خوبــی می تــوان در

ــا امــام ســجاد؟ع؟  ــیاق توجــه داشــته اند. چنان كــه در مکالمــه   عبــاد بصــری ب بــه موضــوع سـ

نمونــۀ ایـــن مهـــم بـــه چـــشم می خــورد:

امــام  حضــرت  بــه  کنــان  اعتــراض  بصــری  عبــاد  حــج،  ســفرهای  از  یکــی  »در 
ــه  ک ــج  ــه ح ــرده و ب ک ــا  ــخت را ره ــوار و س ــاد دش ــما جه ــه ش ک ــد  ــّجاد؟ع؟ می گوی س
کــه:  راحــت و آســان اســت روی آورده ایـــد؟ ســپس عبــاد بــه ایــن آیــه اســتناد می کنــد 
ِه 

َ
الّل ِل  �ی َس�ب �نی   و�نَ 

ُ
ل ا�تِ �ت ُ �ی هتَ 

�نَّ َ حب
ْ
ال ُهُم 

َ
ل �نَّ 

أَ
ا �بِ ُهْم 

َ
ْموال

أَ
ا َو  َسُهْم  �نُ �نْ

أَ
ا �نَ  �ی ِم�ن ُموأْ

ْ
ال ِم�نَ  �ى   �تَ ْ اسش َه 

َ
الّل �نَّ  >اإِ

ِه 
َ
َعْهِدِه ِم�نَ الّل ْو�نی  �بِ

أَ
ِ َو َم�نْ ا �ن

آ
ْ�ا �تُ

ْ
ِل َو ال �ی حب

�نْ اإِ
ْ
ْو�اهتِ َو ال

ا �نِی ال�تَّ
ِه َ��تًّ �یْ

َ
 َعل

ً
و�نَ َوْع�ا

ُ
ل �تَ �تْ ُ و�نَ َو �ی

ُ
ل �تُ �تْ �یَ

�نَ

م <؛2 یعنــی: »یقینــًا خــدا  �ی َع�ن
ْ
ال ْو�نُ  �نَ

ْ
ال ُهَو  ِلَك  َو دن ِه  �بِ ْم  ْع�تُ َ ا�ی �ب ی  دن

َّ
ال ُم 

ُ
ِعك �یْ �بَ �بِ ُ�وا  �شِ �بْ

اْس�تَ �نَ

ــده؛  ــان باشــد خری ــراى آن ــه بهــاى آنکــه بهشــت ب از مؤمنــان جان هــا و اموالشــان را ب
کــه در راه خــدا پیــکار می کننــد، پــس ]دشــمن را[ می کشــند و ]خــود  همــان کســانی 
کشــته می شــوند ]خــدا آنــان را[ بــر عهــده خــود در تــورات و انجیــل و  در راه خــدا[ 
قــرآن ]وعــده بهشــت داده اســت [ وعــده اى حــق؛ و چــه کســی بــه عهــد و پیمانــش از 

کر، سیاق و تفسیر قرآن، ص 139-137� 1. این بخش برگرفته است از: میبدی، محّمد فا
2. توبه: 111�
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کــه انجــام داده ایــد،  خــدا وفادارتــر اســت؟ پــس ]اى مؤمنــان![ بــه ایــن داد و ســتدى 
ــزرگ «. ــی ب کامیاب ــن اســت  خوشــحال و شــاد باشــید؛ و ای

كــن! ]یعنــی  ی فرمودنــد: آیــه را تمــام  كــه ســخن عبــاد تمــام شــد، امــام؟ع؟ بــه و هنگامــی 

كــه می فرمایــد: ادامــه بــده[ عبــاد در ادامــه، ایــن آیــه را خوانــد 

 ِ َمْعُ�و�ن
ْ
ال �بِ ِمُ�و�نَ 

آ
ا

ْ
ال ُ�و�نَ  ا�بِ الّ�َ اِکُعو�نَ  الّ�َ ُحو�نَ  ا�أِ الّ�َ حاِمُدو�نَ 

ْ
ال ُدو�نَ  عا�بِ

ْ
ال و�نَ  �بُ ا�أِ

>ال�تَّ

مؤمنــان،  »]آن  یعنــی:   1 �ن <؛  �ی ِم�ن ُموأْ
ْ
ال  �ِ ِ

ّ َ�ش �ب َو  ِه 
َ
الّل ِلُحُدوِد  و�نَ  �نُ حا�نِ

ْ
ال َو   �ِ

َ
ك ُم�نْ

ْ
ال َع�نِ  اُهو�نَ 

ال�نَّ َو 

كننــدگان،  ركــوع  روزه داران،  ســپاس گزاران،  كننــدگان،  عبــادت  توبه كننــدگان،  همــان [ 

ســجده كنندگان، فرمان دهنــدگان بــه معــروف و بازدارنــدگان از منکــر و پاســداران حــدود و 

مــژده ده «. و رضــوان خــدا[  ]بــه رحمــت  را  و مؤمنــان  مقــّررات خداینــد؛ 

ِجَهــاُد 
ْ
ِذیــَن َهــِذِه ِصَفُتُهــْم  َفال

َّ
ِء ال

َ
ْیَنــا َهــُؤال

َ
در ایــن هنــگام امــام ســجاد؟ع؟ فرمودنــد: »ِإَذا َرأ

كــه ایــن صفات را داشـــتند، آنگـــاه  «؛ یعنــی: »هــرگاه افــرادی را یافتیــم  َحــّجِ
ْ
ْفَضــُل ِمــَن ال

َ
َمَعُهــْم أ

جهــاد از حــج برتــر اســت!«.2

بــر پایــۀ ایــن روایــت، امــام ســجاد؟ع؟ بــه عبــاد ســفارش می كننــد ادامــۀ آیــه را بخوانــد تــا بــا 

توجــه بــه ســیاق، بتــوان بــه معنــای درســت آیــه و شــرایط تکلیــف دســت یافــت. نــه اینکــه بــا 

تمّســك به یك آیه یـــا بخـــشی از آن و قطـــع نظـــر از ادامـــۀ آن، دربـــارۀ آیـــه برداشــتی ناقص را به 

كنـد. صورت حکـــم خـــدا بیـان 

ــر می آینــد ماننــد  كــه در صــدد نفــی ســیاق ب ــی مواجــه هســتیم  ــا روایات از ســویی دیگــر، ب

كــه ایشــان فرموده انــد:  روایتــی از زراره از امــام باقــر؟ع؟ 

َهــا ِفــي َشــْي ٍء )َو 
ُ
ل ّوَ

َ
 أ

ُ
َیــَة َیْنــِزل

ْ
 اآل

َ
ُقــْرآِن_ ِإّن

ْ
َجــاِل ِمــْن َتْفِســیِر ال ْبَعــَد ِمــْن ُعُقــوِل الّرِ

َ
ْیــَس َشــْي ٌء أ

َ
»ل

ْوَســُطَها ِفــي َشــْي ٍء( َو آِخُرَهــا ِفي َشــْي ٍء«.3 
َ
أ

1. توبه: 112�
کافي، ج 5، ص22�  کلینی، محّمد بن یعقوب،   .2

یــرا اول آیــه دربــاره چیـــزی اســـت، و وســط  ر نیســت، ز 3. یعنــی: »هیــچ چیــز بــه انــدازه عقــول، از تفســیر قــرآن دو
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كــه هیــچ چیــز را بــه قــدِر عقــول انســان از قــرآن دور  و یــا روایــِت دیگــری از امــام صــادق؟ع؟ 

نمی خواننــد: 

ُقْرآِن«.1 
ْ
َجاِل  َعِن ال ْبَعَد ِمْن  ُعُقوِل  الّرِ

َ
ْیَس َشْي ٌء أ

َ
»ل

كه آن حضرت به جابر می فرمایند: یا در روایتی 

»ای جابــر! بــرای قــرآن بطنــی اســت و بــرای آن بطــن ظهــری اســت، هیــچ چیــز بــه انــدازه 

ــده  ــازل ش ــزی ن ــاره چی ــه درب ــت[ اول آی ــن اس ــرا ]ممک ــت، زی ــرآن دور نیس ــیر ق ــول، از تفس عق

باشـــد و وســـط آن دربــاره یــك چیــز و آخــر آن دربــاره چیــز دیگــر، قــرآن كامی اســت دارای وجوه 
گون«.2 گونا

كــم ظاهــر ایــن روایت هــا، پیونــد و ارتبــاط فقــرات آیــات از یکدیگــر را نفــی می كنــد.  دســت 

كــه آن هــا نقــش ســیاق  گــر بــه دّقــت در روایت هــا نگریســته شــود بــه خوبــی روشــن خواهــد شـــد  ا

كلــی نفــی نکرده انــد و بلکــه تنهــا یــك قیــد بــه اعتبــار ســیاق زده شــده اســت. زیــرا  را بــه طــور 

ــر  ــه ه ــر ب گ ــد و ا ــته باش ــدور پیوس ــگام ص ــه هن ــخن ب ــه آن س ك ــی دارد  كارآی ــی  ــیاق هنگام س

كــه  تــي، ماننــد قرینــۀ متصلــۀ درون آیه هــا، یــا قرینــۀ منفصلــۀ خــارج از آن هــا ثابـــت شـــود 
ّ
عل

گرفتـــه  كام جابجـــایی صـــورت  تــی در اجــزای 
ّ
كام بــه هــم پیوســته نبــوده اســت یــا بــه هــر عل

كــه قرینــۀ  اســت، یــا ارتبــاط معنایــی آن منقطــع اســت، ســیاق نقشــی نخواهــد داشــت. چــرا 

ــوان  ــه اجــرای ســیاق نمی رســد. بنابرایــن می ت كــرده و نوبــت ب قویتــر از ســیاق اعــام حضــور 

ــا  ــر ج ــه ه ك ــد  ــگان می پذیرن ــه هم ك ــا  ــن معن ــت. بدی ی اس ــرو ــمکش ض كش ــن  ــه ایـ كـ ــت  گف

كندگــی آن  كــه پرا پیوســتگی وجــود داشـــته باشــد، نقش آفرینــی آن نیــز محــرز اســت و هــر جــا 

آن دربــاره یــك چیــز، و آخــر آن در بــاره چیــز دیگــر«؛ شــیخ حــر عاملــی، محّمــد بــن حســن، وســائل الشــیعة، 
ج 27، ص204� 

1. همان، ج 27؛ ص203�
َهــا ِفــي 

ُ
ل ّوَ

َ
 أ

ُ
َیْنــِزل

َ
َیــَة ل

ْ
َجــاِل  ِمْنــُه ِإّنَ اآل ْبَعــَد ِمــْن  ُعُقــوِل  الّرِ

َ
ْیــَس َشــْي ٌء أ

َ
َبْطــِن َظْهــرًا َو ل

ْ
ُقــْرآِن َبْطنــًا َو ِلل

ْ
2. »َیــا َجاِبــُر ِإّنَ ِلل

ــی ُوُجــوٍه«؛ همــان، ج27، ص 204؛ 
َ
ٌف( َعل ْوَســُطَها ِفــي َشــْي ٍء َو آِخُرَهــا ِفــي َشــْي ٍء َو ُهــَو )َکاَلٌم ُمَتَصــّرِ

َ
َشــْي ٍء َو أ

مجلســی، محّمــد باقــر، بحــار األنــوار، ج 89، ص91 )بــه نقــل از محاســن(. 
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كـــارایی نخواهــد داشــت. چنان كــه نمونه هــای آن در قــرآن مجیــد،  ثابــت شــود ســیاق نیــز 

ــده می شــود. ــراوان دی ف

تی روبروســت  ــا مشــکا ــرداری از ایــن قاعــده، ب گفتــه شــد، بهــره ب ــر  كــه پیش ت همانطــور 

ــا  ــد، ب ــۀ واح ــک آی ــان از ی ــتند، تفسیرش ــده هس ــن قاع ــتفاده از ای ــه اس ــل ب ــه قائ ك ــرانی  و مفّس

یکدیگــر متفــاوت اســت و ایــن خــود، بــا هــدِف بهره گیــری از قاعــدۀ ســیاق مغایــر اســت! 

...<،1 چنیــن می گویــد: ا�بِ ِك�ت
ْ
ا�تُ ال �ی

آ
َك ا

ْ
ل مــه طباطبایــی در تفســیر آیــۀ >...�تِ

ّ
بــرای نمونــه، عا

 »با در نظر داشتن این قرائن و معانی، ظاهر آیات این می شود که: مراد از آیاتی که کلمه
"تلك" بدان اشاره می کند همین موجودات عالم تکوین، و اشیاى خارجی است که 
در نظام عام الهی مسخر شده اند، و مراد از" کتاب" هم مجموع عالم کون است که 
 می توان گفت به وجهی همان لوح محفوظ است، و یا به نوعی از عنایت و مجاز مراد 
کریم است، بخاطر اینکه مشتمل بر آیات تکوین است... مفّسرین در  از آن، قرآن 
 ترکیب این آیه، و معناى مفردات آن از قبیل" اسم اشاره"، معناى کلمه" آیات" و کلمه
 " کتاب"، و معناى حصرى که در" الحق" است، و اینکه مراد از" اکثر الناس" چیست 
که ظاهرتر از همه و مناسب تر به  کرده اند  به چند قول مختلف و متنوع اختالف 

سیاق آیات، همان معنایی است که ما ذکر کردیم«.2

كه محمدحسین فضل اهلل در تفسیر همین آیه می گوید:  این در حالی است 

»اســتعمال کتــاب بــرای تعبیــر آوردن از کــون در اســتعماالت قرآنــی، مألوف نیســت 
کیــد نمی کنــد؛ چــه بــا اســتعمال صریــح باشــد و  و ســیاق چنیــن اســتعماالتی را تأ
کــه قــرآن  کنــد یــا بــه طریــق مجــاز باشــد بــه ایــن عنــوان  لــت  لفــظ بــر ایــن معنــی دال
کــه ظاهــر  ــه  ــه )همان گون کونیــه را شــامل می شــود ... و ممکــن اســت ایــن آی ــات  آی
اســت( انســان را بــه تأّمــل در آیــات الهــی متوجــه می ســازد تــا جوانــب حــق و اســرار 

یابــد«.3 موجــود در آن را در

1. رعد: 1�
2. طباطبایی، محّمدحسین، المیزان في تفسیر القرآن، ج 11، ص286-285� 

3. فضل اهلل، محّمد حسین، من وحی القرآن، ج 13، ص12� 
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قابــل مشــاهده اســت، بــا آن كــه هــر دو بــه ســیاق اســتناد كرده انــد، لکــن برداشــت متفاوتی 

كــون" و دیگــری آن را "آیــات  كتــاب" ارائــه داده انــد! یکــی مــراد را "آیــات عالــم  دربــارۀ "آیــات 

قــرآن" دانســته اســت.

 بنابراین نخستین آسیبی كه در مبحث سیاق با آن مواجهیم، آن است كه تعریف واضح 

كه به وفور، با   و بدون اشکالی برای آن از سوی صاحب نظران ارائه نشده است. مفّسرانی 

 استناد به سیاق، معنایی را برای آیه ای برگزیده اند و معنایی را رد نموده اند، تعریف مشخصی 

از سیاق ارائه نکرده اند و پژوهش گران این عرصه به ناچار، از البای آثار این بزرگواران، به 

كه با ابهامات و سؤاالتی همراه است. یفی  استخراج تعریف آن برآمده اند. تعار

گفت: در نتیجه می توان 

كــه در عمــل معتقــد بــه حجّیــت  ی  بــا وجــود آن كــه اســتدالِل روایــی، بــرای برقعــی و تفّکــر و

ــیرۀ  ــه س ــدن ب ــر افکن ــاب، نظ ــن ب ــن در ای ــیرۀ معصومی ــر از س ــت غی گف ــد  ــت، بای ــت نیس روای

كــه داعیــۀ بهره گیــری از ســیاق در تفســیر آیــات قــرآن مجیــد را دارنــد و در  مفّســرین نــام آوری 

كرده انــد می توانــد اســتدالل محکمــی باشــد. مــواردی از شــروط و روش خــود عــدول 

كــه خــود فــراوان از قاعــدۀ ســیاق  مــه طباطبایــی 
ّ

بــرای نمونــه، مفّســر بزرگــی همچــون عا

بهــره بــرده اســت بــه اســتقال معنایــی بخش هــای قــرآن، _ حّتــی در یــک آیــه _ اشــاره داشــته 

كشــف معــارف قــرآن، می گویــد:  اســت و در بیــان قواعــدی در جهــات 

کــی از حقیقــت ثابتــی اســت و بــا هــر یــک از قیــودش، از  »هــر جملــه بــه تنهایــی حا
گانــۀ دیگــری حکایــت می کنــد«.1  حقایــق جدا

ــه طــور قطــع، از ســیاق  ــه ب ك ــی می كنــد  ــه آیات ــزرگ، در جایــی دیگــر اشــاره ب ــر ب ایــن مفّس

نمی كننــد: ی  پیــرو

کــه  تغییــر نمــوده  باشــد، ولــی البّتــه  تغییــر محــلّ  »جــای بعضــی از آیــات  ممکنســت  

کرد. 1. نمونه هایی از آن را می توان در المیزان، ج1، ص 259 و یا ج 10، ص 100 مشاهده 
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آیــات  غیــر از مســألۀ تحریــف  اســت . بــه حســب  ظاهــر_ واقعــش  را خــدا بهتــر می دانــد 
کــه  جــای  _ از اّول  قــرآن  تــا آخــر قــرآن،  در دو جــا قابــل  تردیــد نیســت!  بــه  عقیــدۀ بنــده  
کــه  بگوئیــم  جــای آیــه  عــوض   آیــه  عــوض  شــده  اســت . در جاهــای دیگــر ممکنســت  
نشــده  و تغییــر نکــرده  اســت  و قابــل  توجیــه  اســت ، ولــی در ایــن  دو مــورد بــه هیچوجــه  

قابــل  توجیه  نیســت«.1

ایشان در باب آیۀ سوم از سورۀ مباركۀ مائده چنین می گوید: 

کـه  در آیـه  هسـت  و آیه هـای  کردیـم  و خصوصّیاتـی  کـه  جمـع آوری  »بـا شـواهدی 
قبلـی و بعـدی نشـان  می دهـد، علي الّظاهر بدون  تردید اینجا دسـت  خورده  و جای 

کرده انـد«.2  آیـه  را عـوض  

و نیز دربارۀ آیۀ 33 از سورۀ احزاب می گوید: 

ش  بسیار روشن  است ، آیۀ تطهیر است ؛ و آن  در سورۀ 
ّ
» و اّما دّومین  مورد که  تغییر محل

أحزاب  است ... این  آیه  هم  در جایی واقع  شده  که  به هیچ وجه  مناسبتی با ماقبل  و 
یرا که  ما قبل  آن  راجع  به  زن های رسول  اهلل ؟لص؟ است ، و مابعد  مابعد خود ندارد. ز
آن  نیز راجع  به  زن های رسول  اهلل ؟لص؟ است ؛ ولیکن  این  آیه  با اینکه  راجع  به  اهل  

بیت  رسول  خداست ، در میان  آیات  آورده  شده  است  که  امر مشتبه  شود ...«.3

كــه در قاعــده، اســتثنایی پدیــد آیــد،  كــه بــر اســاس قاعــدۀ عقلــی، هنگامــی  روشــن اســت 

كــه بــه عنــواِن  دیگــر نمی تــوان بــه مســئله، بــه چشــم یــک قاعــده نگریســت. عــاوه بــر مــواردی 

موانــع بهره گیــرِی مطلــق و همیشــگِی قاعــدۀ ســیاق بــرای تفســیر آیــات قــرآن مجیــد برشــمرده 
شــد، مــوارد دیگــری نیــز در میــان محّققــان مطــرح شــده اســت.4

ــید  ــه س ــات عاّلم ــه و مصاحب ــان؛ یادنام ــر تاب ــان، ص 412. مه ــر تاب ــین، مه ــد حس ــی، محّم ــینی طهران 1. حس
ــا عاّلمــۀ طباطبایــی اســت.  ــی، ب محّمــد حســین حســینی تهران

2. همان، ص 413�
3. همان، ص 416�

کاشــانی، فاطمــه مرضیه،آســیب شناســی تطبیــق قاعــدۀ ســیاق در  4. بــرای مطالعــۀ بیشــتر ر.ک: حســینی 
تفســیر آیــات قــرآن. 
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بــا این همــه، برقعــی در جــای جــای مختلفــی از نوشــتار خــود، بــه ایــن قرینــه متوّســل 

كــه در بــاب آیــۀ  می شــود و مــوارد جانبــی آن را در نظــر نمی گیــرد. بــرای مثــال در ذیــل روایتــی 

1و2 غاشــیه آمــده اســت می نویســد: 

»در ایــن ســوره مّکــی خــدا اوضــاع اهــل دوزخ و اهــل بهشــت را تــا آیــه 16 تبییــن فرمــوده امــا 

گرفتــه  ــده  ــات را نادی ــن و نیــز ســیاق آی ــوده ایــن قرائ كــه در اخــذ حدیــث متســاهل ب "صفــار" 

فــرا می گیــرد!! و  را  بــا شمشــیر همــه  فــوق آن اســت كــه قائــم  آیــات  از  و می گویــد: منظــور 

چهره هــا همــه خاضــع انــد زیــرا تــوان مخالفــت و امتنــاع ندارنــد و ... و اباطیــل خــود را ادامــه 
می دهــد!«.1

3-3-5. محل نزول )مّکی یا مدنی بودن سور(

كــه مفّســر  كریمــه، یکــی از امــوری اســت  گاهــی از زمــان و مــکان نــزول آیــات  در مــواردی، آ

از آن  آیــات  از ناصحیــح و درک مقصــود واقعــی  بازشناســی تفســیر صحیــح  می توانــد در 

كام بــه شــمار آورد و توّجــه بــه آن  كمــک بگیــرد و بــه ایــن اعتبــار می تــوان آن را یکــی از قرائــن 

ــه ایــن حقیقــت باعــث شــده اســت بســیارى  ــرآن الزم دانســت. توجــه ب ــات ق را در تفســیر آی

یــخ و مــکان نــزول آیــات پــی بــرده، پیــش از ورود بــه تفســیر و بیــان  از مفّســران بــه اهمیــت تار
كننــد.2 معانــی آیــات، بــه زمــان و مــکان نــزول آیــات اشــاره 

3-3-5-1. مکان نزول

ــی و برخــی رشــته های  ــوم قرآن ــی، تعبیــری در عل ــه ســوره های مّکــی و مدن ــرآن ب تقســیم ق

دســتۀ  دو  بــه  نــزول،  محــل  اعتبــار  بــه  را  قــرآن  ســوره های  كــه  اســت  اســامی  مطالعــات 

كرده انــد. دغدغــۀ شــناخت مّکــه و مدینــه،  ســوره های مّکــی و ســوره های مدنــی تقســیم 

كنــون در بیــن  ــا  ــاز ت ــد، از دیرب ــم بوده ان كری ــرآن  ــات ق ــزول آی كــه محــل ن ــه عنــوان دو شــهری  ب

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص166�
ــیر ــی تفس ــان ف ــی در مجمع البی ــن طبرس ــن حس ــیرالقرآن؛ فضل ب ــی تفس ــان ف ــی در التبی ــیخ طوس ــد: ش  2. مانن

القرآن؛ محمودبن عمر زمخشرى درالکّشاف عن حقائق غوامض التنزیل.
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مســلمانان وجــود داشــته و موجــب پدیــد آمــدن دانشــی بــه نــام »علــم المّکــی و المدنــی« شــده 

كدام انــد، چــه معیارهــا و ســنجه هایی بــرای  اســت. این كــه آیــات و ســوره های مّکــی و مدنــی 

تمایــز نهــادن میــان دو دوره نــزول وجــود دارد و ویژگی هــای آیــات مّکــی و مدنــی چیســت، 

ــه اعتقــاد دانشــمندان علــوم قرآنــی،  كــه ب از مهم تریــن مســائل ایــن دانــش بــه شــمار می آینــد 

آموختــن آن از شــریف ترین و پرفایده تریــن علــوم قرآنــی اســت.

اصطــاح مّکــی و مدنــی در قــرآن نیامــده و تنهــا از رهگــذر برخــی از مضامیــن ســوره ها 

گفتــۀ عامــه طباطبایــی، ایــن معیــار )یعنــی  می تــوان بــه نکاتــی در ایــن بحــث راه یافــت. بــه 

تعییــن مّکــی یــا مدنــی بــودن ســوره ها بــا اتــکا بــه مضامیــن ســور( از اتــکا بــه روایــات مطمئنتــر 

اســت. 1 

3-3-5-2. معیارهای تقسیم سور به مّکی و مدنی

كریــم، ســه نظــر  ک هــای تشــخیص مّکــی یــا مدنــی بــودن آیــات قــرآن  دربــارۀ معیارهــا و ما
وجود دارد:2

* معیــار زمانــی:  هــر آنچــه پیــش از هجــرت نــازل شــده مّکــی و هــر آنچــه پــس از هجــرت 

ــی محســوب می گــردد. ــازل شــده مدن ن

* معیــار مکانــی: هــر آنچــه در مکــه نــازل شــده، مّکــی، و هــر آنچــه در مدینــه نــازل شــده 

مدنــی محســوب می گــردد و هــر آنچــه در نواحــی مجــاور مکــه نــازل شــده مّکــی و هــر آنچــه در 

نواحــی مجــاور مدینــه نــازل شــده مدنــی اســت.

كــه  گفته انــد هــر آنچــه  كــرده و  * معیــار مخاطــب: برخــی بــه »مخاطــب وحــی« توجــه 

كــه خطــاب بــه اهــل مدینــه نــازل شــده  خطــاب بــه اهــل مّکــه نــازل شــده مّکــی، و هــر آنچــه 

ــا ایهــا  ــا خطــاب »ی كــه هــر آنچــه ب ک تشــخیص ایــن خطــاب ایــن اســت  مدنــی اســت. مــا

1. طباطبایی، محّمد حسین، المیزان، ج1، ص 128�
2. معرفت، محّمد هادی، تلخیص التمهید، ص 88- 89� 
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النــاس« نــازل شــده، مّکــی و هــر آنچــه بــا خطــاب »یــا ایهــا الذیــن آمنــوا« نــازل شــده، مدنــی 

ک،  گفته انــد، بهتریــن و ضابطه مندتریــن مــا اســت. چنانکــه بیشــتر قرآن پژوهــان معاصــر 
ــی اســت.1 ــار نخســت یعنــی زمان معی

3-3-5-3. اختالط آیات مّکی و مدنی

كتــب  ــاز در  كــه از دیرب ــات مّکــی از مدنــی،  یکــی از بحث هــای اساســی در شــناخت آی

علــوم قرآنــی و تفســیری مــورد بحــث واقــع شــده اســت، اســتتنای برخــی از آیــات از ســور مدنــی 

بــه عنــوان آیــه مّکــی و بالعکــس بــوده اســت. عوامــل متعــددی در پیدایش این دیدگاه نســبت 

بــه آیــات مّکــی و مدنــی دخیــل بــوده اســت. از جملــه مهم تریــِن ایــن عوامــل، اختــاف در 

ک تشــخیص آیــات مّکــی از مدنــی، عــدم توجــه بــه ارتبــاط آیــات )بــر مبنــای عطــف آن هــا  مــا

بــه یکدیگــر، ارجــاع درســت ضمیــر بــه مرجــع آن در آیــات قبــل، ارتبــاط وصفــی آیــات و نیــز 

ارتبــاط آهنگیــن آن هــا( اســت.2 

ک معتبــِر مّکــی و مدنــی  كــه مــا ک هــای مّکــی و مدنــی برخــی معتقدنــد  در بحــث از ما

ــد  ــه بای ــود. البت ــاط می ش ــروز اخت ــبب ب ک س ــا ــط م ــت و خل ــی اس ک زمان ــا ــور، م ــودن س ب

كرده انــد. ک هــای مختلفــی اّتخــاذ  گفــت، مفّســران در شناســایِی آیــات مّکــی از مدنــی، ما

ــا  گاه اختــاف نظــر جــّدی در بــاب مّکــی ی كــه  از ایــن رو، بایــد پرســید برقعــی در جایــی 

ــی  ــا مدن ــی ی ــه را مّک ــی آی ــه مبنای ــر چ ــه و ب ــود دارد، چگون ــوره وج ــا س ــه ی ــک آی ــودِن ی ــی ب مدن

كــرده و بــر اســاس آن تفســیر آیــه را ارائــه می دهــد؟! قلمــداد 

خاصه آن كه:
برقعــی در مــوارد بســیاری از ایــن مســئله به صورتــی نابجــا ســود بــرده و قواعــد آن را در نظــر 

1. حاجی میرزایی، فرزاد، »مکی و مدنی«، ص2145� 
یــه اختــالط آیــات مّکــی و مدنــی در ســوره های قــرآن،  یابــی نظر 2. برگرفتــه از: موســوی مقــدم، ســّید محّمــد، ارز
فصلنامــه علمــی پژوهشــی تحقیقــات علــوم قــرآن و حدیــث دانشــگاه الزهــراء؟اهس؟، ســال چهاردهــم، شــماره 

4، زمســتان 1396�
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نمی گیــرد. بــرای نمونــه در رّد روایــت مربــوط بــه آیــۀ 62 نمــل می نویســد: 

كذابــی چــون »صالــح بــن  كــه علــی بــن ابراهیــم از قــول  »امــا جــای تعجــب بســیار اســت 

ــه  ــد آی ــه بعــد را دروغگــو می دانســته، می گوی كــه امــام هشــتم ب ــن فضــال« واقفــی  عقبــه« و »اب

كــه در مقــام ابراهیــم نمــاز میخوانــد و دعایــش مســتجاب شــده و  فــوق راجــع بــه قائــم اســت 

كســی مدعــی  كــه ســوره نمــل مّکــی اســت و در مّکــه  خلیفــه زمیــن می شــود!!! و غافــل اســت 
یــا منکــر مهــدی قائــم نبــود تــا آیــه ای دربــاره او نــازل شــود!«.1

گفت:  در پاسخ باید 

جــدای از مســئلۀ اختــاف بــر ســِر مّکــی یــا مدنــی بــودِن برخــی از آیــات، برقعــی بــا پیــش 

كشــیدِن مســئلۀ مّکــی یــا مدنــی بــودِن آیــه و اســتفاده از ایــن ویژگــی در فهــم معنــای آیــه، بــه 

كــه ماننــد آن چــه در بحــث  قاعــده ای مهــم در تفســیر بی اعتنایــی نمــوده اســت. قاعــده ای 

كتــاب آســمانی اســت. گفتــه شــد، رمــز جاودانگــی ایــن  »جــری و تطبیــق« 

كــه شــماری از مفّســران _ همچــون علــی بــن ابراهیــم قّمــی، فیــض  یکــی از قواعــد تفســیری 

كاشــانی، حویــزی، بحرانــی، مشــهدی و ... _ بــدان قائلنــد، قاعــدۀ "تأویــل بعــد از تنزیــل" 

كــه تأویــِل شــماری از آیــات، پــس از تنزیلشــان خواهــد  اســت. منظــور از ایــن قاعــده آنســت 

كــه در بــاب غصــب حقــوق آل محّمــد؟مهع؟ در زمــان حیــات پیامبــر  یدادهایــی  بــود. ماننــد رو

خــدا و پــس از او اتفــاق افتــاد، وعده هــای خداونــد بــه یــاری آنــان در برابــر دشمنانشــان و 

كــه خداونــد از اخبــار حضــرت مهــدی؟ع؟، خــروج او و اخبــار رجعــت و قیامــت  خبرهایــی 
داده اســت.2

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 156�
ــد  ــب آل محّم ــن غص ــده م ــي؟ع؟ و بع ــر النب ــي عص ــت ف ــي حدث ــور الت ــه _ فاألم ــد تنزیل ــه  بع یل ــا تأو ــا م 2. »و أم
حقهــم_ و مــا وعدهــم اهلل بــه مــن النصــر علــی أعدائهــم_ و مــا أخبــر اهلل بــه مــن أخبــار القائــم و خروجــه_ و أخبــار 
اِلُحو�نَ <  اِدَی الّصَ ها ِع�ب
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كمــا این كــه در  كــه ایــن قاعــده، منبعــث از روایــات معصومیــن؟مهع؟ اســت  گفتــه نمانــد  نا

كمــال، از امــام صــادق؟ع؟ در تفســیر آیــۀ 33 توبــه آمــده اســت:  ا

َقاِئــم؟ع؟ ...«؛ 1 یعنــی: 
ْ
ــی َیْخــُرَج ال َهــا َحّتَ

ُ
یل ِو

ْ
 َتأ

ُ
 َیْنــِزل

َ
َهــا َبْعــُد َو ال

ُ
یل ِو

ْ
  َتأ

َ
ــَزل »َو اهلِل َمــا َن

کنــون فــرا نرســیده اســت و فــرا نمی رســد تــا  یــل ایــن آیــه تــا  یعنــی: »بــه خــدا قســم، تأو
کنــد...«. قائــم خــروج 

3-3-6. وجوه و نظائر

گاه موجــب  ــاز نمــوده و  كــه راه احتمــاالت را در فهــم معانــی قــرآن ب یکــی از مســایل قرآنــی 

ــان شــده اســت، مســالۀ »وجــوه و  ــراى فتنــه جوی ــزى ب گاه موجــب دســت آوی اشــتباه برخــی و 

ــوده  ــی ب ــوم رقرآن ــاز مــورد توجــه و اهتمــام متخصصــان عل ــر ب ــر« اســت. ایــن موضــوع از دی نظائ

اســت. ایشــان شــناختن وجــوه قــرآن را امــری ضــروری می دانســتند و معتقــد بودنــد فهــم درســت 
قــرآن و دانســتن تفســیر و تأویــل آیــات وابســتگی خاصــی بــه فهــم وجــوه قــرآن دارد.2

3-3-6-1. منظور از وجوه و نظائر 

گردر لفظ  وجــوه، دربــارۀ محتمــات معانــی بــه كار مــی رود و نظائر، درباره الفــاظ و تعابیر. ا

كــه عبــارت  گوینــد. بدیــن معنــا  یــا عبارتــی چنــد معنــا احتمــال رود، ایــن معانــی را »وجــوه« 

كــرد و هــر وجهــی را تفســیری شــمرد.3 نظائــر درالفــاظ یــا  مذكــور را بتــوان بــر چنــد وجــه تعبیــر 

ــک  ــه( ی ــا جمل ــه ی ــظ )كلم ــد لف ــه چن ك ــت  ــی اس ــی رود و آن هنگام كار م ــه  ــرادف ب ــر مت تعابی

وا  ِع�نُ صنْ �نَ اْس�تُ �ی ِ دن
َّ
ی ال

َ
ُم�نَّ َعل �نْ �نَ

أَ
ُد ا ِ��ی

< ]نــور: 55[ نزلــت فــي القائــم مــن آل محّمــد؟ع؟ و قولــه  >َو �نُ
ً
ا �أ �یْ

َ  �بِی سش
و�نَ

ُ
ِ�ک ْ ُ�ش �ی

یلــه  کثیــر ممــا تأو ْ��نِ < ]قصــص: 5[ و مثلــه 
اأَ

ْ
ُهْم �نِی ال

َ
�نَ ل ِ

ّ
َمك �نَ َو �نُ �ی واِ��شِ

ْ
ُهُم ال

َ
َعل ْ حب

هتً َو �نَ ّمَ �أِ
أَ
ُهْم ا

َ
َعل ْ حب

- َو �نَ ْ��نِ
اأَ

ْ
�نِی ال

ى  �تِ
َّ
َ� ال ِع�ی

ْ
ها َو ال �ی ا �نِ

ى ُک�نَّ �تِ
َّ
هتَ ال ْ��یَ �تَ

ْ
ِل ال بعــد تنزیلــه. و أمــا مــا هــو متفــق اللفــظ و مختلــف المعنــی فقولــه >َو ْس�أَ

ُمــوا« 
َ
ــا َظل ّمَ

َ
ــْم ل ْکناُه

َ
ْهل

َ
ُقــرى  أ

ْ
ــَك ال

ْ
ــه »َو ِتل ــة و أهــل العیــر_ و قول ی ها< ]یوســف: 82[ یعنــي أهــل القر �ی ا �نِ �ن

ْ
ل �بَ

�تْ
أَ
ا

کثیــر نذکــره«. یعنــي أهــل القــرى، و مثلــه 
کاشانی، تفسیر الصافي، ج 2، ص338� کمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص670؛ فیض  1. صدوق، 

کریم، ص 9�  رت شناخِت وجوه و نظایر در ترجمه قرآن  2. جعفري، یعقوب، ضرو
کتاب ، تحقیق دکتر مهدی محقق، ص2 - 1� 3. ر.ک: تفلیسی، حبیش، »وجوه القرآن «، مقدمه مؤلف بر 
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كــه دارای  كننــد. ایــن مســئله بیشــتر در الفاظــی یافــت می شــود  معنــای تقریبــی واحــد را افــاده 

گاه دشــوار می نمایــد. در قــرآن ازهــر  معانــی متقــارب و متــرادف باشــند و جــدا ســاختن آن هــا 

كــه شــناخت وجــوه و نظائــر در قــرآن یــک  دو نــوع فــراوان یافــت می شــود و از ایــن روســت 

ضــرورت تفســیری بــه شــمار مــی رود.

كـــه در چند معنا  جـــال الدین ســـیوطی در تعریـــف وجوه، آن را لفظ مشـــتركی می داند 

می رود: كار  به 

كلفظ االمة ...«.1  »فالوجوه للفظ المشترک الذی یستعمل فی عدة معان، 

گوید: هم چنین در تعریف نظائر 

كااللفاظ المتواطئة...«.2  »و النظائر، 

گفتــه شــد، نظائــر بــر واژگان اطــاق می شــود و وجــوه را بــر معانــی؛ هــر چنــد  كــه  همانطــور 

گــر چنیــن باشــد بایــد در الفــاظ مشــترک جمــع  كــه »ا گرفتــه  ســیوطی بــر ایــن معنــا خــرده 

كــه معنایــش واحــد  كتاب هــا در بســیاری مواقــع، لفظــی  می گردیــد و حــال آن كــه در ایــن 
اســت ذكــر می شــود«.3

3-3-6-2. سابقۀ بحث وجوه و نظائر

ــاز  گرامــی اســام؟لص؟ ب ــر در قــرآن مجیــد، بــه روزگار پیامبــر  پیشــینۀ بحــث وجــوه و نظائ

گریختــه در تفاســیر قــرآن می آمــد، در  كــه وجــوه و نظائــر، جســته و  می گــردد.4 پــس از چنــدی 

تقان، ج1، ص 440�  1. سیوطی، عبدالرحمن، اإل
کــه معانــی  کــه بــا یکدیگــر هماهنــگ و هــم تــا باشــند«. ماننــد الفــاظ مترادفــه  ینــد  گو 2. یعنــی: »نظائــر الفاظــی را 

آنهــا یکســان یــا نزدیــک بــه هــم باشــند؛ همــان.
تقان، ج1، ص 144� 3. سیوطی، عبدالرحمن، اإل

4. روایاتــی در ایــن بــاره بــه ایشــان منســوب اســت کــه البتــه تنهــا دربــارۀ وجــوه اســت، نه وجــوه و نظائــر. همچنین 
ر برخــی، ایــن روایــات پیونــدی بــا وجــوه اصطالحــی نــدارد و تنهــا دربــارۀ بازداشــتن از بســندگی بــه ظاهــر  بــه بــاو
در تفســیر قــرآن اســت. بــرای دیــدن ایــن روایــات و شــرح آن، ر.ک: ســیوطی، عبدالرحمــن، ج3، ص 976-

 �977
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ســدۀ دوم هجــری1 و شــاید در همــان ســدۀ نخســت،2 نــگارش نگاشــته های ویــژۀ ایــن رشــته 

آغــاز شــد.

وجــوه و نظائــر را از معجــزات قــرآن برشــمرده اند. یعنــی یــک واژه چنــان در بافت هــای 

كــه بــا وجــود هماننــدی در لفــظ و حــركات،  گرفتــه اســت  مســتحکم و نفــوذ ناپذیــر قــرآن جــای 

در هــر بافــت زبانــی معنایــی غیــر از معنــای نخســت دارد و بــه همیــن دلیــل، وجــوه و نظائــر را 

یکــی از شــاخه های علــم تفســیر می نامنــد.

كــه در بســیارى از تعابیــر آن راه احتمــاالت باز  بــه هــر تقدیــر در قــرآن ایــن ویژگــی وجــود دارد 

اســت؛ بــراى روشــن شــدن معنــا بایــد راه احتمــاالت ســد شــود. امیرالمؤمنیــن؟ع؟ فرمودنــد: 

گونــی را پذیراســت«؛ هــر یــك از آیات  گونا   ُذو ُوُجــوٍه«؛ یعنــی: »قــرآن محتمــات 
ٌ

ــال ُقــْرآَن َحّمَ
ْ
»ال

ــا راه درســت را بــراى رســیدن بــه معانــی  كشــش معانــی مختلفــی را دارد لــذا بایــد اندیشــید ت

صحیــح یافــت.

بــرای  عّبــاس  ابــن  كــردن  روانــه  هنــگاِم  در  مؤمنــان؟ع؟  امیــر  كــه  اســت  ســخنی  ایــن 

فرمودنــد:  و  نمودنــد  توصیــه  بــدو  خــوارج،  بــا  احتجــاج 

ِکْن َحاِجْجُهْم 
َ
وَن َو ل

ُ
 َو َیُقول

ُ
  ُذو ُوُجوٍه  َتُقــول

ٌ
ال ُقــْرآَن َحّمَ

ْ
ُقــْرآِن َفــِإّنَ ال

ْ
 ُتَخاِصْمُهــْم ِبال

َ
»ال

یــرا  ــْن َیِجــُدوا َعْنَهــا َمِحیصــا«؛3 یعنــی: »بــا قــرآن بــا آنــان درگیــر نشــو ز
َ
ُهــْم ل ِة َفِإّنَ ــّنَ ِبالّسُ

ینــد ولــی بــا ســنت بــا آنــان  یــی و می گو گونــی را پذیــرا اســت، می گو گونا قــرآن معانــی 
یــرا راه چــاره اى جــز پذیرفتــن و تســلیم شــدن نخواهنــد داشــت«. از در گفتگــو درآى ز

بــارۀ وجــوه و نظائــر از مقاتــل بــن ســلیمان در همیــن ســده اســت. البتــه  نخســتین نگاشــتۀ رســیده در  �1
نجــارزادگان بــه نگاشــتۀ دیگــری در ایــن رشــته بــا نــام بیــان معانــی الفــاظ القــرآن دســت یافتــه و در مقالــه ای 
ــرآن،  ــا نشــان دهــد کــه ایــن کتــاب از علــی بــن عبــداهلل بــن عبــاس، فرزنــد مفســر ســترگ ق کوشــیده اســت ت
کهــن تریــن اثــر در فــن وجــوه و نظائــر  متوفــای اســت. ر�ک: نجــار زادگان، فتــح اهلل، »کاوشــی در شــناخت 

قــرآن«، ش1٧٩ � 
کتابــی بــه دســت مــا نرســیده اســت، اّمــا حیــری نیشــابوری نگاشــته ای را در ایــن بــاره  2. اگرچــه از ایــن ســده، 
بــرای ابــن عبــاس برمی شــمرد. ر.ک: حیــری نیشــابوری، اســماعیل بــن احمــد، وجــوه القــرآن الکریــم، ص23� 

3. نهج البالغه، نامه 77�
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كــه یــك مفســر دانــا، تمامــی وجــوه محتملــه آیــات را  پــس درك صحیــح قــرآن در آن اســت 

بدانــد و بتوانــد صحیــِح آن را از ســقیم جــدا ســازد. از ایــن رو پیامبــر رحمــت؟لص؟ فرموده انــد: 

ُوُجــوِه«؛ 1 یعنــی: »قــرآن را همچــون شــتر رام بــه 
ْ
ْحَســِن ال

َ
ــی أ

َ
ــوُه َعل

ُ
  ُذو ُوُجــوٍه  َفاْحِمل

ٌ
ــول

ُ
ُقــْرآُن  َذل

ْ
»ال

هــر طــرف می تــوان بــرد، ولــی آن را بــر بهتریــن وجــه راه بریــد«.

برقعــی در رّد روایــات مؤّولــه دربــارۀ حضــرت مهــدی؟ع؟، بــا نادیــده گرفتــِن بحــث "وجوه"، 

گاه نیــز  معنــای آیــه را در یــک لفــظ خاصــه می كنــد و اذهــان را از معانــِی دیگــر بــاز مــی دارد. 

بــا نشــان دادِن چنــد معنــا از یــک لفــظ و پنهــان نمــودِن معانــِی دیگــر، بــه مقصــود می رســد. 

كــه مجلســی در بــاب آیــۀ هشــتم از ســورۀ هــود آورده می نویســد:  بــرای نمونــه او در ذیــل روایتــی 
کــه یکــی از معانــی  کــرده  کــه »علــی بــن ابراهیــم« خــود اعتــراف  »عجیــب اســت 
اَل  کــه فرمــوده: >َو�تَ ــة«، »وقــت و مــدت« اســت و ایــن آیــه را شــاهد آورده اســت  ّمَ

ُ
»أ

کــس از آن دو)هــم زندانــی؟ع؟  < ]یوســف 45[. » و آن  هتٍ
َمّ
أُ
ْعَد ا َ َ� �ب

َ
ک

ّ
ُهَما َواَد ا ِم�نْ َ حب

ی �نَ ِ دن
َّ
ال

ــٍة  ّمَ
ُ
گفتــه مقصــود از »أ کــه رهایــی یافتــه بــود و پــس از مدتــی بــه یــادش آمــد« و حتــی 

ــق  ــم« أحم ــن الحک ــی ب ــول »عل ــی از ق ــال روایت ــن ح ــا ای ــت ب ــت« اس ــُدوَدٍة« »وق َمْع
کــه حضــرت  کــه بــه قــرآن هفــده هــزار آیــه ای معتقــد بــوده، نقــل می کنــد  کــذاب 
ــٍة َمْعــُدوَدٍة أصحــاب القائــم الثالثمــاه و  ّمَ

ُ
علــی؟ع؟ و امــام صادق؟ع؟فرمودنــد: »األ

ــد«؟!!«.2 ــدی نفران ــم ســیصد و ده و ان ــاران قائ البضعــه عشــر« »أمــه معــدوده ی

كه: با مراجعه به متن اصلِی بحار اینطور به دست می آید 

كلمۀ "اّمه" نشده است.3  1_ تماِم سخن علّی بن ابرهیم منحصر به ارائۀ دو معنا از 

1. ابن ابی جمهور، محّمد، عوالي اللئالي العزیزیة في األحادیث الدینیة، ج 4، ص104� 
2. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 151�

اُس 
ــُه >كا�نَ ال�نَّ

ُ
ــَو َقْول ــُب َو ُه َه

ْ
َمذ

ْ
ــُه ال ــَرٍة َفِمْن َکِثی ــوٍه  ــی ُوُج

َ
ــاِب اهلِل َعل ِکَت ــي  ــُة ِف ّمَ

ُ ْ
ــَم َو األ ــُن ِإْبَراِهی ــّيُ ْب  َعِل

َ
ــال 3. »َق

اِس 
هتً ِم�نَ ال�نَّ ّمَ

أُ
ِه ا �یْ

َ
َ� َعل ــُه >َو�بَ

ُ
ــاِس َو ُهــَو َقْول َجَماَعــُة ِمــَن الّنَ

ْ
َهــٍب َواِحــٍد َو ِمْنــُه ال

ْ
ــی َمذ

َ
ْي َعل

َ
< أ هتً واِ�َ�هتً ّمَ

أُ
ا

 >
ً
ا �ن �ی ِه َ��نِ

َ
 ِلّل

ً
ا �ت ا�نِ هتً �ت ّمَ

أُ
َم کا�نَ ا �اِه�ی ْ �ب  اإِ

�نَّ ــُه >اإِ
ُ
ــًة َو ُهــَو َقْول ّمَ

ُ
اُه اهلُل أ َواِحــُد َقــْد َســّمَ

ْ
ْي َجَماَعــًة َو ِمْنــُه ال

َ
< أ و�نَ َْ��تُ �ی

ــَو  ــُة محّمــد؟لص؟ َو ُه ّمَ
ُ
ــُه أ ٌ�< َو ِمْن �ی دنِ ها �نَ �ی لا �نِ ا �نَ

َّ
ل هتٍ اإِ

ّمَ
أُ
�نْ ِم�نْ ا ــُه >َو اإِ

ُ
ــَو َقْول ــَواِن َو ُه َحَی

ْ
ــِع ال ــاُس َجِمی ْجَن

َ
ــُه أ َو ِمْن

ــُه >َو 
ُ
َوْقــُت َو ُهــَو َقْول

ْ
ــُة محّمــد؟لص؟ َو ِمْنــُه ال ّمَ

ُ
َمٌم< َو ِهــَي أ

أُ
ِلها ا �بْ

�تْ ِم�نْ �تَ
َ
ل ْد �نَ هتٍ �تَ

ّمَ
أُ
اَك �نِی ا �ن

ْ
ْ�َسل

أَ
ِلَك ا دن

َ
ــُه >ک

ُ
َقْول
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2_ علـــی بن ابراهیم اّدعای اســـتقصای تمامِی معانـــِی "اّمه" را نکرده و بـــا آوردِن عبارِت 

َكِثیـــَرٍة َفِمْنُه...«، معانـــِی متعّددی برای آن متصّور شـــده  ـــی ُوُجوٍه 
َ
ِكَتاِب اهلِل َعل ـــُة ِفـــي  ّمَ

ُ ْ
»األ

است.

كــه  3_ یکــی از معانــِی ذكــر شــده توّســط علــی بــن ابراهیــم، "جماعتــی از مــردم" اســت 

ــاِس" َجَماَعــُة ِمــَن الّنَ
ْ
كــه می گویــد: "ِمْنــُه ال می توانــد بــر روایــت منطبــق شــود. آن جــا 

مفّســر راســتین، راه را بــرای یافتــِن معانــی دیگــر از یــک واژه، غیــر از آن كــه او خــود یافتــه 

اســت نمی بنــدد و راه را بســته نمی دانــد.

کتاب »بررسی علمی در احادیث مهدی« 3-4. مبانی حدیثی برقعی در 

كــه در  در ایــن بخــش بــه چنــد اشــکال برقعــی در زمینــۀ علــوم حدیــث پرداختــه شــده 

گفتــه می شــود. همیــن حــوزه بــه آن هــا پاســخ 

کتــاب امامّیــه، در اعتقــاد بــه  3-4-1. معّرفــی بحاراألنــوار بــه عنــوان مشــهورترین 
حضــرت مهــدی؟ع؟

كتاب خویش به عنوان مقّدمه می نویسد: برقعی در 

کــه در کتــب مــا دربــاره مهــدی موعــود آمــده اســت.  یــم بــه أخبــاری  »اکنــون می پرداز
گــرد آورده »بحــار األنــوار« مجلســی اســت�  کــه أخبــار مهــدی را  کتابــی  مشــهورترین 
کــرده و بــه نظــر خواننــدگان میــر  مــا بــه اختصــار أبــواب مربــوط بــه مهــدی را بررســی 
کــه ایــن أخبــار نــه بــا عقــل موافــق  کننــد  ســانیم تــا خــود قضــاوت نمــوده و مالحظــه 
کنــد بــه نادرســتی ایــن أخبــار و  کســی اندکــی فکــر  گــر  کریــم و ا اســت نــه بــا قــرآن 
دروغگویــی بافنــدگاِن آن هــا پــی می بــرد. جــای تعّجــب اســت از کســانی کــه مّدعــی 

َوْقــَت َو ِمْنــُه َیْعِنــي 
ْ
< َیْعِنــي ال هتٍ َمْعُدوَدهتٍ

ّمَ
أُ
لی  ا ــُه >اإِ

ُ
ْي َبْعــَد َوْقــٍت َو َقْول

َ
< أ هتٍ

ّمَ
أُ
ْعَد ا َ َکَ� �ب

َ
ُهما َو اّد ا ِم�نْ حب

ی �نَ ِ دن
َّ
اَل ال �ت

 ُ َع�ش �بْ
ْوَم �نَ َ ــُه >َو �ی

ُ
َها< َو َقْول ا�بِ لی  ِک�ت ْدعى  اإِ هتٍ �تُ

ّمَ
أُ
هتً ُکّلُ ا �یَ ا�شِ هتٍ �ب

ّمَ
أُ
�ى  ُکّلَ ا ــُه >َو �تَ

ُ
ُهــْم َو ُهــَو َقْول

َّ
ُکل ــَق 

ْ
َخل

ْ
ِبــِه ال

َکِثیــٌر«. بحاراألنــوار، ج51، ص  ــُه 
ُ
< َو ِمْثل و�نَ �بُ ْع�تَ ُْ��تَ ُ�وا َو لا ُهْم �ی �نَ َک�نَ �ی دنِ

َّ
�نُ ِلل دنَ وأْ ُ ّمَ لا �ی

ُ  �ش
ً
دا ِه�ی َ هتٍ سش

ّمَ
أُ
ِم�نْ ُکّلِ ا

�45-44
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ــی  کــه حّت ــد؟!! أخبــاری  کرده ان ــج  ی ــن أخبــار را ترو ــه ای ــد چگون عقــل و علــم بوده ان
کــه مــا در ایــن  گفتــه نمانــد  یــک حدیــث درســت مقبــول در آنهــا نمی تــوان یافــت! نا

کتــاب، در معّرفــی ُروات بــه أقــوال علمــای رجــال شــیعه اســتناد می کنیــم«.1

كتــاب  كــه نویســنده،  كــه در ایــن نوشــتار بــه چشــم می خــورد ایــن اســت  مهم تریــن نکتــه ای 

بحاراألنــوار را بــه عنــوان مشــهورترین كتابــی كــه در بارۀ حضرت مهدی؟ع؟ نوشــته شــده معّرفی 

می كنــد تــا بــا بی اعتبــار نشــان دادِن روایــات آن، باقــِی مکتوبــات در ایــن بــاره، بــه طریــق اولــی 

كــه  كتابــی  كــه مشــهورترین  كننــد. حــال آن كــه بــر اهــل علــم پوشــیده نیســت  بی اعتبــار جلــوه 

مــه 
ّ

در میــان شــیعیان در ایــن خصــوص بــه رشــتۀ تحریــر درآمــده، بــه طــور قطــع بحاراألنــوار عا

مجلســی نیســت! قرن هــا قبــل از آن، شــیخ كلینــی در اّیــام غیبت صغــری، با اختصــاص دادن 

بخشــی از جامــع حدیثــی خــود "الکافــی"، اقــدام بــه آوردن روایاتــی دربــارۀ حضــرت مهــدی كرده 

گردان كلینــی بــه نــام محّمــد بــن ابراهیــم،  اســت. پــس از آن، كتابــی مســتقل توســط یکــی از شــا

معــروف بــه ابــو زینــب نعمانــی، _ متوفــی0 36هجــری قمری _ در این زمینه نگاشــته شــد. كتاب 

الَغیبــه كــه امــروزه بــه »غیبــت ُنعمانــی« مشــهور اســت، قدیمی تریــن كتابــی اســت كــه از میــراث 

حدیثــی محدثــان امامّیــه بــه دســت مــا رســیده اســت. ایــن كتــاب كــه مجموعــه ای از احادیــث 

مرتبــط بــا امامــت دوازده امــام و غیبــت امــام دوازدهــم می باشــد، توســط یکــی از دانشــمندان در 

نیمــۀ نخســت ســدۀ چهــارم قمــری، بــه نــام »محّمــد بــن ابراهیــم« ملقــب بــه »كاتــب ُنعمانــی« 

گــردآوری و تدویــن شــده اســت.

ینــب« یــا بنابــر آنچــه  »شــیخ ابوعبــداهلل محّمــد بــن ابراهیــم بــن جعفــر« معــروف بــه »ابــن َز

گردان برجســتۀ  ینب« از شــا محــدث نــوری در خاتمــۀ مســتدرک آورده، معــروف بــه »ابــن ابــی َز

كلینــی« »كافــی« اســت. »ثقــه اإلســام شــیخ ابوجعفــر 

 از اهــداف بنیادیــن ُنعمانــی در تالیــف »كتاب  الَغیبه«، می تــوان به اثبات َاصالت عقیده

 بــه دوازده امــام و اثبــات َاصالــت عقیــده بــه غیبت امام دوازدهــم در احادیث معصومین؟ع؟ 

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 124�
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كــه از آن بــه كثــرت ورود  كــرد.1 ُنعمانــی، در ایــن كتــاب بــا اســتناد بــه احادیــث متعــدد _  اشــاره 

كــه اعتقــاد بــه ائمــۀ دوازده گانــه و اعتقــاد بــه غیبــت امــام  تعبیــر می شــود _ بــه اثبــات می رســاند 

دوازدهــم، اعتقــادی اصیــل اســت. یعنــی از جــای دیگــری بــه مذهــب امامیــه افــزوده نگردیــده 

و اعتقــادی برگرفتــه از مکتــب ثقلیــن می باشــد.

كــه شــیخ صــدوق هــدف  كــرد  كتــاب ارزشــمنِد "كمــال الّدیــن" اشــاره  ســپس می تــوان بــه 

از تألیــف آن را رفــع حیــرت شــیعیان در امرغیبــت حضــرت مهــدی ؟جع؟ ذكرشــده اســت. 

كــه همگــی قبــل از نگاشــته شــدن  كتــاب تنهــا نمونــه ای اســت از تألیفــات بســیاری  ایــن چنــد 

كتــب مســتقل  بحاراألنــوار بــه رشــتۀ تحریــر در آمــده اســت. عــاوه بــر شــیعیان، اهــل ســّنت نیــز 

و یــا تــک نگاره هایــی در خصــوص مهــدی؟ع؟ نگاشــته اند2 و احادیــث مهــدی ولــو در بحــث 

آیــات، منحصــر در شــیعه نیســت.

ایــن در حالــی اســت كــه بــر اســاس قاعــدۀ نگارشــِی بحــار، روایــات ایــن بخش، خــود برگرفته 

كتــاب بحــار، منابعــی دیگــر  كتــاب مذكــور اســت و اساســًا پشــتوانۀ  كهن تــر از  كتبــی دیگــر و  از 

ــه همــراه  ــوار ب ــات موجــود در جلــد 51 بحاراألن اســت. در ادامــه، فهرســتی دقیــق از مآخــذ روای

كتــب آمــده اســت3: فراوانــِی اســتفاده از ایــن 

1_ تفسیر علی بن ابراهیم )23 مورد(

2_ تفسیر فرات بن ابراهیم )13 مورد(

3_ تفسیر عّیاشی )11 مورد(

كمال الدین )8مورد( 4_ غیبۀ نعمانی و 

كنز جامع الفوائد )7مورد( 5_ غیبۀ شیخ و 

کتــاب »الَغیبــه« را می تــوان هــم از مطالعــۀ مقدمــۀ مبســوط نعمانــی در آغــاز  1. ایــن دو هــدف اصلــی از نــگارش 
کــه وی در  کتــاب و نیــز از جمــالت و عباراتــی  یافــت و هــم از بــاب بنــدی احادیــث منــدرج در ایــن  کتابــش در

رده اســت کتــاب در توضیــح احادیــث بــه رشــتۀ تحریــر درآو بخش هــای میانــی ایــن 
2. برای مطالعۀ بیشتر رک: فقیه ایمانی، مهدی، اإلمام المهدی عند أهل الّسنه. 

3. ر.ک: به جدول شماره سه و نمودار شماره یک.
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6_ ثواب األعمال )2مورد(

7_ خصال )1مورد(

8_ الکافی )1مورد(

۹_ نهج الباغه )1مورد(

10_ انوار المضیئه )1مورد(

كهن تریــن و یــا  كتــاب بحاراألنــوار، مشــهورترین و نیــز  م اســت، جلــد 51 از 
ّ
آن چــه مســل

كــه پیرامــون حضــرت مهــدی؟ع؟ بــه رشــتۀ تحریــر در آمــده  كتابــی نیســت  حّتــی بهتریــن 

كتــب مهــم و ارزشــمند دیگــری در ایــن خصــوص نگاشــته شــده  كتــاب،  اســت. پیــش از ایــن 

ــد 
ّ
كتــب، در نگاشــتن ایــن مجل مــۀ مجلســی از برخــی از آن 

ّ
كــه معلــوم شــد، عا كــه همانطــور 

بهــره بــرده اســت. 

 از ایــن رو، اّدعــای برقعــی بــر رّدیــه نویســی بــر "مشــهورترین كتاب شــیعیان در باب حضرت

 مهدی" بی اساس و سست به نظر می رسد.

3-4-2. معیار پذیرش حدیث نزد امامّیه

بــدون شــک از صــدر اســام تــا عصــر حضــور ائّمــه؟مهع؟ و حّتــی پــس از آن، عــّده ای از 

انگیزه هــای  یــا  و  سیاســی  دالیــل  همچــون  مختلــف  دالیــل  بــا  مغرضــان،  و  هواپرســتان 

وارد  معصومیــن  گهربــار  احادیــث  میــان  در  را  ســاختگی  و  جعلــی  احادیــث  فرقــه ای، 

كــه بــرای نخســتین بــار میــان محّققــان شــیعه و اهــل ســّنت در نقــد  ســاخته اند. روشــی 

ــه  كــه ب ــود  ی شناســی ب ــّن اثبــات صــدور حدیــث از طریــق راو گرفتــه شــد، ف كار  ــه  حدیــث ب

كــه فنــون دیگــری چــون  گردیــد؛ همانگونــه  یــان آشــکار  صــورت علــم رجــال و شــرح احــوال راو

دو علــم »غرائــب الحدیــث« و »مختلــف الحدیــث«، بــرای معنــی شناســی و متــن شناســی 
ــد.1 ــود آم ــه وج ــث ب حدی

ر حدیث، مقّدمه.  1. برگرفته از: ایزدپناه، عّباس، اثبات صدو
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كــه بــا تمّســک بــه آن هــا  بــا گذشــت زمــان و دور شــدن از عصــر قدمــا، دسترســی بــه قرائنــی 

گســترده شــدن  كمرنــگ شــد. از ســویی بــا  بــه تشــخیص صّحــت حدیــث راه می یافتنــد، 

گوهــای علمــی میــان دانشــمندان شــیعه و اهــل ســّنت و درهــم  گفــت و  دامنــۀ فقــه و اصــول و 

ــرن هفتــم  ــژه در ق ــه وی آمیختگــِی روایت هــای درســت و نادرســت در ســده های مختلــف، ب

مــه 
ّ

گردش عا ــی و شــا
ّ
ــن طــاووس حل كــه احمــد ب ــد آمــد  ــزه پدی و هشــتم هجــری، ایــن انگی

گســترش علــم درایــه را فراهــم آورنــد، و علــم  ــی، دســت بــه ابتــکاری جدیــد بزننــد و زمینــۀ 
ّ
حل

ــام "رســالۀ  ــا ن ــی در رســاله ای ب ــزرگ تهران ــا ب ــری سازند.1شــیخ آق رجــال را وارد مرحلــۀ جّدی ت

فی الکافی" در این باره می نویسد:

کـــه ســـبب تلـــف شـــدن آن اصـــول  ـــه ســـبب طـــول زمـــان و دوری از عصـــر قدمـــا _  »ب
گردیـــد_ تأثیـــر  کهنـــه شـــدن آن نشـــانه ها  اولیـــه و ناپدیـــد شـــدن آن عالمـــات و قرائـــن و 
گراییـــد و بـــه ســـبب آن کـــه اخبـــار عالجیـــه بـــرای ترجیـــح  قرائـــن خارجـــی بـــه ضعـــف 
لـــت  یـــان و قرائـــن داخلـــی ]تکیـــه و[ دال دادن خبـــر، بـــه اوصـــاف ذاتـــی )شـــخصی( راو
ـــه بعـــد، متأّخـــران ناچـــار شـــدند  ـــی ب

ّ
می کـــرد از دورۀ ســـید بـــن طـــاووس و عالمـــه حل

کننـــد«.2 کـــه احادیـــث را بـــه حســـب صفـــات راوی بـــه چهـــار یـــا پنـــج نـــوع تقســـیم 

گــروه متواتــر و آحــاد، تقســیم می شــوند. نــزد عالمــان امامیــه، احادیــث  احادیــث بــه دو 

متواتــر، مفیــد علــم، حّجــت و معتبرنــد. افــزون بــر ایــن، عالمــان امامــی، خبــر واحــد محفــوف 

كــه موجــب علــم بــه صــدق خبــر شــود( را نیــز مفیــد علــم، حّجــت و معتبــر  بــه قرائــن )قرائنــی 

می داننــد.3 

اّمــا دربــاره حّجّیــت و اعتبــار اخبــار آحــاد غیــر محفــوف بــه قرائــن، جمهــور دانشــمندان 

کاظم، حدیث موّثق و اعتبار آن نزد دانشمندان امامی، ص 186�  1. باقری، حمید، محّمد 
2. آقا بزرگ تهرانی، رساله فی الکافی، ص77� 

3� مفیــد، محّمدبــن محّمدبــن نعمــان، اوائــل المقــاالت، ص 89 و 122؛ شــریف مرتضــی، أبوالقاســم، رســائل 
الشــریف المرتضــی، ج 1. ص 21 و 26، ج 2، ص 336 - 340؛ همــو، الذخیــرة، ص 344 - 355؛ مظّفــر، 

محّمدرضــا، اصــول الفقــه، ج 3، ص 69 71�
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كــه بــه صــدور آن از معصــوم، وثــوق حاصل  امامّیــه، چــه متقّدمــان و چــه متأّخــران، حدیثــی را 

شــود، حّجــت و معتبــر دانســته اند؛ چــه اینکــه چنیــن حدیثــی بنــا بــر اصطــاح متأّخــران، 

ی  ــت راو ــت و وثاق ــم از عدال ــر، ه ــدور خب ــه ص ــوق ب ــد. وث ــه نباش ــه اینک ــد و چ ــح باش صحی

حاصــل می شــود و هــم از قرائنــی ماننــد عمــل اصحــاب بــه آن خبــر و فتــوای مشــهور قدمــاء 

بــه آن.1 

ــر  ــمندان متأّخ ــاح دانش ــح در اصط ــث صحی ــه حدی ك ــت  ــن اس ــوق ای ــای ف ــل مّدع دلی

كــه »ســند آن در همــه طبقــات، بــه واســطه روات امامــی عــادل، بــه معصــوم  شــیعه، آن اســت 

متصــل شــود«2؛ اّمــا صّحــت در ایــن تعریــف، تنهــا ناظــر بــه ســند حدیــث اســت و معیــارى 

گاه ممکــن اســت حدیثــی طبــق  بــراى ســنجش متــن آن، بــه دســت نمی دهــد. از همیــن رو، 

ایــن تعریــف، صحیــح باشــد، لیکــن حّجــت و معتبــر نباشــد. از ســوى دیگــر، ممکــن اســت 

ــر ایــن،  ــا حّجــت و معتبــر باشــد.3 عــاوه ب ــر ایــن تعریــف، صحیــح نباشــد، اّم حدیثــی بنــا ب

گــر احادیــث ضعیــف بــه حــّد تواتــر معنــوى برســند، در اصــول و فــروع دیــن، حّجت انــد و  ا

ــی از آن  ــّدم امام ــان متق ــه عالم ك ــندى  ــح الس ــث صحی ــه حدی ــه ب ــان امامی ــل، عالم در مقاب

كــرده باشــند، عمــل نمی كننــد.4  اعــراض 

یــت _ یعنــی ظهــور منجــی موعــودی در  كــه در ادامــه خواهــد آمــد، احادیــث مهدو چنــان 

كــه از نســل فاطمــه زهــرا؟مهع؟ دختــر رســول خــدا؟لص؟ اســت _ نــزد شــیعه و ســنی،  آخــر الزمــان 

گــردی بــر دامــان  متواتــر معنــوی اســت و ضعــف احتمالــی بعضــی از احادیــث ایــن موضــوع 

صّحــت ایــن اعتقــاد نمی نشــاند.

1� بجنوردى، سّید حسن، اوثق الوسائل، ص 562؛ تبریزى، موسی، القواعد الفقهّیه، ج 1، ص 271�
2. غّفاری، علی اکبر، تلخیص المقباس، ص 36�

ّیه، ص 193� 3. ر.ک: حسینی استرآبادی، میر محّمدباقر، الرواشح السماو
ثـــر، ج 3، ص 397؛ تبریـــزى، موســـی، القواعـــد الفقهّیـــه؛ ج 5،   4. ر.ک: صافـــی، لطـــف اهلل، منتخـــب اال

ص 321�
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3-4-3. برقعی و روش مواجهۀ وی با احادیث

ــن  ــۀ ای ــود. از جمل ــت ش ــد در آن رعای ــی نق ــول علم ــه اص ك ــت  ــدی اس ــه نق ــد منصفان نق

كتــب بســیاری از مجموعــۀ تألیفــات خــود،  اصــول پرهیــز از توهیــن و اتهــام اســت. برقعــی در 

كــه پــس از انحــراف از عقایــد امامّیــه، بــه رشــتۀ تحریــر درآورده، بــه علمــا و بــزرگان شــیعه 

ــده اند.1  ــات ش ــار خراف گرفت ــی  ــه همگ ك ــت  ــد اس ــرده و معتق ك ــن  توهی

برای نمونه می نویسد:

كنــد، مطالــب  كــه بــدون تعصــب و پیشــداوری ســوره قصــص را مطالعــه  »بــه نظــر مــا هــر 

مــا را قبــول می كنــد امــا شــیخ طوســی و مجلســی میخواهنــد از ایــن ســوره مّکــی بــرای مــردم 

"مهــدی" بســازند!!«.2 

بـا اشـاره  ی نکـرده و تنهـا  بـا روایـات، از روش و منطـق خاّصـی پیـرو برقعـی در مواجهـه 

ی در سـند حدیـث و سـپس توهیـن و یـا تضعیـف آ ن هـا، سـعی در القـای  بـه یـک یـا دو راو

مخـدوش بـودن سـند بـه خواننـده دارد. ایـن روش نـه تنهـا روشـی صحیـح در نقـد سـندی بـه 

شـمار نمـی رود، بلکـه سـابقه ای نیـز در قواعـد بررسـِی صّحـت و سـقم احادیـث نـدارد.

كــه  كتــاِب "بررســی علمــی در احادیــث مهــدی"، خواهیــم دیــد  در بررســی ایــن فصــل از 

برقعــی در رّدیــه نویســی بــر برخــی از احادیــث فصــِل مربوطــه _ آیــات مؤّولــه _ بــدون آن كــه 

ی در ســند آن حدیــث اشــاره  گاه بــه یــک یــا چنــد راو ســند را مقابــل چشــم خواننــده بگــذارد، 

می كنــد و بدین گونــه بــه زعــم خــود، ســند را باطــل اعــام مــی دارد و ســپس بــه نقــد داللــی آن 

یــان مــورد بحــث  یکــرد رفــع اّتهــام از راو می پــردازد. نکتــۀ بســیار مهــم آن كــه در ایــن بخــش، رو

كــه هرگونــه جــرح یــا تعدیــل  گــردد  در نظــر نیســت. بلکــه در نظــر اســت اّواًل ایــن مطلــب آشــکار 

گذشــت،  ــر طبــق آن چــه  ــرد و دوم آن كــه ب ــر اســاس مبنــای علمــی صــورت پذی می بایســت ب

کسرالصنم، ص 29� 1. برقعی، ابوالفضل، عرض اخبار اصول، مقّدمه؛ برقعی، ابوالفضل، 
2. همان، بررسی علمی در احادیث علمی، ص 175�
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گــذاردن روایــت منجــر  كنــار  ی، لزومــًا بــه  كــه بــر مبنــای امامّیــه، ضعــف یــک راو گــردد  معلــوم 

نخواهــد شــد.

کتب رجالی و با ارجاعات بی اساس 3-4-3-1. تضعیف راویان بدون اّتکا به 

برقعــی در بخــِش "آیــات مأّولــه )المؤّولــۀ(..."، بــرای موّجــه جلــوه دادِن جــرح خــود بــر 

كتــاب دیگــر خــود  یــان، دانســتِن دلیــل ایــن تضعیف هــا را موكــول بــه خوانــدن صفحاتــی از  راو

بــا عنــواِن "عــرض اخبــار اصــول بــر قــرآن و عقــول" می كنــد. اّمــا پــس از مراجعــه بــه آدرس هــای 

كــه نشــانی از مطلــب مذكــور در آن  ارائــه شــده حداقــل در چاپ هــای موجــود، خواهیــم دیــد 

نیســت.

ــا الفاظــی خــارج از  ــه آن هــا، ب كــه ب ی و یــک عالــم جلیــل القــدر  ــه ۹ راو در ایــن بخــش، ب

ی توهیــن و شــتم اشــاره شــده و نیــز همــراه بــا ارجــاع بــه توضیــح بیشــتر  فضــای علمــی و حــاو

كــه عبارتنــد از:  اســت پرداختــه می شــود 

* َعِلــي  ْبــِن ِإْبَراِهیــم : دربــاره او رجــوع شــود بــه تحریــر دوم »عــرض اخبــار...«، ص 54-
1 .132-84

ــه تحریــر دوم »عــرض اخبــار...«، ص 245- ــاره او رجــوع شــود ب َحَکــم : درب
ْ
ــِن  ال ــِي  ْب * َعِل

2 .682-5۹3

ــه تحریــر دوم »عــرض اخبــار...«، ص 330- ــاره او رجــوع شــود ب ــِن  َســْهل : درب ــِح  ْب * َصاِل
3 .417

* َمْسَعَدَة ْبِن  َصَدَقة: درباره او رجوع شود به تحریر دوم »عرض اخبار...«، ص 184. 4
َجاُرود: درباره او رجوع شود به تحریر دوم »عرض اخبار...«، ص 80. 5

ْ
ِبي  ال

َ
* أ

1. بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 147�
2. همان، ص 148�
3. همان، ص 150�

4. همان.
5. همان، ص 154�
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ــاره او رجــوع شــود بــه تحریــر دوم »عــرض اخبــار...«، ص 275- ــة: درب ــِن  ُعْقَب ــِح  ْب * َصاِل
1 .761

* محّمد ْبِن  ُفَضْیل : درباره او رجوع شود به تحریر دوم »عرض اخبار...«، ص 267. 2

* َبطاِئنــی: دربــاره او رجــوع شــود بــه تحریــر دوم »عــرض اخبــار...«، ص 133- 165-
3 .473

ــاب : دربــاره او رجــوع شــود بــه تحریــر دوم »عــرض اخبــار...«، ص 133-  َمُة ْبــُن  َخّطَ
َ
* َســل

4 .473-165
* شیخ صدوق: درباره او رجوع شود به تحریر دوم »عرض اخبار...«، ص24 به بعد.5

كتــب  كــه برقعــی در جــای جــای نوشــتۀ خــود، بــه صفحاتــی از  نکتــۀ قابــل توّجــه آن اســت 

كــرده و از آن هــا بــه عنــواِن توضیحــات  كتاب هــای تألیفــی خویــش اشــاره  مختلــف، از جملــۀ 

كــه خواننــدۀ مشــتاق بــرای فهــم دقیق تــر و عمیق تــر می بایســت بــه آن هــا رجــوع  بیشــتری 

كنــد، اســتفاده می كنــد.

كتــاِب  ایــن ارجاعــات بــه دو دســته تقســیم می شــوند. یــا خبــری از مطلــب مذكــور در 

مــورد نظــر برقعــی _ حداقــل در چا پ هــای موجــود _ نیســت و اصطاحــًا وجــود خارجــی نــدارد؛ 
كــرده اســت!6 یــا آن كــه نویســنده اّتفاقــًا مطلبــی خــاف آن چــه مقصــود برقعــی اســت ذكــر 

ــی تضعیــف شــده اســت و حــال  كتــب رجال كــه در  ــردی می دهــد  ــر از ف ــه خب ــرای نمون ب

ــد: كلینــی می گوی ــارۀ  ــه طــور مثــال درب ــرد توثیــق شــده اســت. ب آن كــه آن ف

»محمــد بــن یعقــوب کلینــی« نیــز از مطالــب فــوق اســتثناء نیســت. وی نیز کاســبی 

1. همان، ص 157�
2. همان، ص 158�
3. همان، ص 162�

4. همان.
5. همان، ص 166�

6. به نمونه هایی از این مطلب در جای خود اشاره خواهد شد.
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بــوده در بغــداد و هــر خبــری را از کســانی کــه هم مذهــب وی بوده انــده و یــا ســخنانش  
یــش می یافتــه و می پســندیده، در طــول بیســت ســال  را موافــق مــرام و مســلک خو
گــر بخواهیــم بســیار خوشــبختانه1 قضــاوت کنیــم و او را  در دفاتــر خــود جمــع کــرده و ا
کافــی می تــوان  کــه از مطالعــۀ بی غرضانــۀ  بــه ســوء نیــت متهــم نکنیــم بایــد بگوییــم 
یافــت کــه وی بــا قــرآن آشــنایی کافــی نداشــته و غالبــًا تعــارض اخبــار منقولۀ خود  در
کــه احادیثشــان را ثبــت می کــرده، توّجــه  را بــا قــرآن در نمی یافتــه و بــه احــوال رجالــی 

چندانی نداشــته اســت«.2 

ــدگاه  ــده3 لکــن از دی گردی كنــون مطالــب بســیاری ثبــت  ــا  كلینــی، ت در وثاقــت شــخص 

كــه برقعــی  كلینــی را  گفــت، نجاشــی در رجــال خــود، تمامــی اســتادان  علمــِی رجالــی بایــد 

كــرده اســت.4  ــر آن هــا نمی نهــد، توثیــق  وقعــی ب

كــه برقعــی آنــان را ضعیــف خوانــده و  در ادامــه، بــه بررســی افــرادی پرداختــه می شــود 

كتــاب دیگــرش محکــم ســاخته اســت.  كــور از  ســخن خــود را بــر ارجاعــی 

الزم بـه ذكـر اسـت ایـن بررسـی، بـه جهـِت اثبـات وثـوق تمامی افـراد نامبرده نیسـت بلکه در 

كتـب  كـه سـخن برقعـی دربـارۀ بسـیاری از ایـن افـراد بـر اسـاس  اثـر ایـن بررسـی معلـوم می گـردد 

گر در سلسـلۀ راویـان، یک راوی ضعیف  رجالـی، صحیـح بـه نظـر نمی رسـد. دیگر آن كه حتی ا

باشـد، در نظـر شـیعه و بـا عنایـت بـه متـن، حدیـث از اعتبار سـاقط نمی شـود.

الف. َعِلي  ْبن ِإْبَراِهیم

برقعی می نویسد: 

كســی اســامش معیــوب اســت و  »علــی بــن ابراهیــم بــه تحریــف قــرآن قائــل بــوده و چنیــن 

 1. در متــن کتــاب بدیــن صــورت آمــده آمــده اســت حــال آن که بهتر بــود به جای ایــن کلمه، از واژۀ »خوشــبینانه« 
بهره برده می شد.

2. برقعی، ابوالفضل، عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول، ص 54�
کلینی از دیدگاه فریقین و مستشرقان.  کافی و  ر،  3. برای نمونه برای مطالعه بیشتر، ر.ک: حسینی، سرو

4. نجاشی، احمد بن علی، رجال، ص 66، 92، 132، 260، 353� 
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قــول او بی اعتبــار بــوده و قابــل اعتنــا نیســت. البتــه عیاشــی نیــز وضعــی بهتــر از او نــدارد و در 

كــه از او در همیــن  گــر خواننــده در روایاتــی  كاهــل بــوده اســت ا اســتفاده از نعمــت عقــل بســیار 
كامــا آشــکار خواهــد شــد«.1 كنــد ایــن حقیقــت بــر او  فصــل آورده ایــم تأمــل 

و یا این كه در جایی دیگر می گوید:

« روز قیــام قائــم و  ــاِم اهلَلّ َیّ
َ
»دربــاره آیــه فــوق، علــی بــن ابراهیــِم أحمــق می گویــد مقصــود از »أ

روز مــرگ و روز قیامــت اســت!!«.2 

كتب معتبر چنین آمده است: دربارۀ شخصیت علی بن ابراهیم در 

یــخ زندگــی ابوالحســن علــی بــن ابراهیــم بــن هاشــم قمــی )زنــده در  »از چگونگــی و تار

یــان بــزرگ و موثــق شــیعه محســوب  یــادى در دســت نیســت، اّمــا از راو 307 ق( اطــاع ز

كرده انــد. او حضــرت امــام حســن  ى را تعظیــم و تجلیــل  می شــود و علمــاى رجــال همــواره و
كــرده اســت«.3 عســکرى؟ع؟ و امــام علــی النقــی؟ع؟ را درك 

ــه  گرفت ــرار  ــادى؟ع؟ ق ــام ه ــرت ام ــاب حض ــمار اصح ــی، در ش ــم قم ــن ابراهی ــی ب ــام عل ن

ى از شــیخ  كــرده اســت. ســپس نجاشــی بــه پیــرو اســت. 4 شــیخ طوســی بــه ایــن مســئله اشــاره 

طوســی دربــاره علــی بــن ابراهیــم می گویــد: او از افــراد مــورد وثــوق و قابــل اعتمــاد در احادیــث 
كامــًا صحیــح اســت.5 و روایــات می باشــد و مذهــب و افــکار اعتقــادى او 

َحَکم
ْ
ب. َعِلِي  ْبن  ال

ی چنین می نویسد: برقعی دربارۀ و

کــه بــه قــرآن هفــده  کــذاب  »بــا ایــن حــال روایتــی از قــول »علــی بــن الحکــم« أحمــق 

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 148�
2. همان، ص 150�

کتابشناسی تفصیلی مذاهب اسالمي، ص495-494�  3. ضمیری، محّمد رضا، 
کاظم، االمام الهادى؟ع؟، ص 308، مرکز نشر آثار شیعه.  ینی، سّید محّمد  4. قزو

5. نجاشی، رجال النجاشی، ص 260� 
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کــه ...«.1 ــوده، نقــل می کنــد  ــه ای معتقــد ب هــزار آی

ینی همچــون: علی  از ایشــان در كتــب رجالــی بــا عناویــن مختلفــی یــاد شــده اســت؛ عناو

كــه  بــن الحکــم االنبــاری، علــی بــن الحکــم بــن الزبیــر بــن النخعــی، علــی بــن الحکــم الکوفــی 

همگــی ناظــر بــه یــک نفــر اســت. آیــة اهلل خویــی در معجــم رجــال الحدیــث، بــه ایــن مطلــب 
تصریــح می كنــد و شــواهد ایــن ادعــا را بــه صــورت مفّصلــی توضیــح می دهــد.2

كــرده و می نویســد: »علــي بــن الحکــم الکوفــي ثقــة جلیــل القــدر،  شــیخ طوســی او را توثیــق 

كتــاب«.3  له 

ج. َصاِلِح  ْبن  َسْهل

برقعی دربارۀ او می گوید:

ــی از قبیــل »صالــح بــن ســهل« و »مســعده بــن صدقــه«  »ایــن اخبــار مضحــک را ضعفائ
كرده انــد! )فــا تجاهــل(«.4 نقــل 

ابن داوود حلی او را ممدوح دانسته و دربارۀ او می نویسد: 
»ممدوح«.5

كرده و می نویسد: ی را تضعیف  از سویی ابن الغضائری و

ى عــن أبــي عبــد اهلل؟ع؟ ال خیــر فیــه ، و ال فــي ســائر  اب، وّضــاع للحدیــث. رو
ّ

كــذ »غــال، 
مــا رواه« .6

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 148�
یی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج 11، ص 394� 2. خو

کتــب الشــیعة و أصولهــم و أســماء المصنفیــن و أصحــاب األصــول  3. طوســی، محّمــد بــن الحســن، فهرســت 
)للطوســي(، ص263� 

4. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 150�
ی، ابن داوود، رجال، ص 185� 

ّ
5. حل

6. واسطي بغدادي، احمد بن حسین، الرجال )البن الغضائري(، ص69�
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ةَ  
َ
د. َمْسَعَدَة ْبن  َصَدق

گفته بود: كه دربارۀ صالح بن سهل  برقعی دربارۀ او همان سخنی را می گوید 

 »ایــن اخبــار مضحــک را ضعفائــی از قبیــل »صالــح بن ســهل« و »مســعده بــن صدقه« نقل 
كرده اند! )فا تجاهل(«.1

كــه مجلســی اّول، در شــرح مــن ال یحضــره الفقیــه دربــارۀ او چنیــن  ایــن در حالــی اســت 
گفتــه اســت: 

یــرا  کــه او ثقــه می باشــد، ز کتاب هــا ظاهــر می شــود آن اســت  »آنچــه از روایــات او در 
ــاب  ــات اصح ــا روای ــق ب ــت و مواف ــت متان ــرده در غای ک ــت  ــه روای ک ــی  ــۀ احادیث هم
ثقه مــان اســت و بــه همیــن جهــت طائفــه شــیعه، بــه روایــات او و امثالــش از عاّمــه، 
کــه روایــات او متقن تــر و متین تــر از  کنــی در می یابــی  گــر تتّبــع  کرده انــد؛ بلکــه ا عمــل 

روایــات اصحــاب اجمــاع اســت«.2 

كتب رجالی، نتائج زیر به دست آمد: ی در  پس از جستجو دربارۀ و

* بــا نام هــای: مســعده بــن صدقــه؛ مســعده بــن صدقــه العبــدی و مســعده بــن صدقــه 
یــاد بــا  العبســی آمــده اســت. )كــه بــا تحقیقــاِت صــورت گرفتــه، بــه احتمــال قــوی مســعدة بــن ز

مســعدة بــن صدقــه متحــد اســت(
* در رجال ابن داوود عامی و بتری و ضعیف ذكر شده است.3

* در رجال برقی بدون جرح و تعدیل ذكر شده است.4
* در رجال طوسی عامی و ضعیف ذكر شده است.5

* در رجال نجاشی بدون جرح وتعدیل ذكر شده است.6

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 150�
2. مجلسی، محّمدتقی، روضة المّتقین، ج14، ص 266� 

ی، ابن داوود، رجال، ص 344�
ّ
3. حل

4. برقی، احمد بن محّمد بن خالد، رجال، ص 38� 
5. طوسی، محّمد بن حسن، رجال، ص 146� 

6. نجاشي، احمد بن علی، رجال النجاشي، ص 415� 
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* در فهرست طوسی بدون جرح وتعدیل آمده است.1

َجاُرود
ْ
ِبي  ال

َ
هـ . أ

برقعی دربارۀ او می نویسد:

»علــی بــن ابراهیــم از قــول فــرد فاســد و منحرفــی بــه نــام »ابــی الجــارود« می گویــد: ایــن آیــه 

دربــاره آل محّمــد؟لص؟ تــا مهــدی و اصحــاب اوســت...«.2 

ــراه  ــن و ذم او هم ــه؟مهع؟ در لع ــوال ائم ــل اق ــا نق ــًا ب ــز غالب ــه نی ــال امامی ــب رج كت ــارات  عب

اســت.3 ابــن غضائــری4 ضمــن اینکــه معتقــد اســت »حدیــث ابوالجــارود در احادیــث امامیــه 

كــه امامّیــه احادیــث او  یدیــه از او اســت«5 امــا در عیــن حــال متذكــر شــده  بیشــتر از احادیــث ز

كــه از قــول محّمدبــن بکــر ارحبــی از او نقــل شــده  را مکــروه دانســته و بیشــتر بــه روایت هایــی 

كراهــت  باشــد، اعتمــاد داشــته اند تــا روایــات محّمــد بــن ســنان؛6 بدیــن ترتیــب از شــدت 

كاســته شــده اســت.

از ســوی دیگــر برخــی از علمــای شــیعه همچــون شــیخ مفیــد نقــل روایــت از او را جایــز 

می شــود.7  روایــت  آنــان  از  فقهــی  احادیــث  كــه  برشــمرده  رجالــی  ُزمــرۀ  در  را  او  و  دانســته 

ــارات جــواز علمــی نقــل روایــات از  كامــل الزی ــا نقــل روایــت از او در  ــه ب همچنانکــه ابــن قولوی
كــرده اســت.8 ابوالجــارود را صــادر 

کتــب الشــیعة و أصولهــم و أســماء المصّنفیــن و أصحــاب األصــول  1. طوســی، محّمــد بــن الحســن، فهرســت 
)للطوســي(، ص 466� 

2. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 154�
بــن یوســف، رجــال،  بــن عمــر، معرفــه الرجــال، ص 229-230؛ عالمــۀ حلــی، حســن  کشــی، محّمــد   .3

 �223 ص
4. غضائری، تیسیر المطالب من امالی االمام ابی طالب، ص 11-10�

یخ و عقاید، ص49� یدیه تار 5. فرمانیان، مهدی، ز
یی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج7، ص 321 326�  6. خو

7. مفید، محّمد بن محّمد، الرساله العددیه، ص 129� 
یخ و عقاید، ص49� یدیه تار 8. فرمانیان مهدی، ز
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كتــب معتبــر امامیــه  گســترده ای در  ی، در ســطح  كــه روایــات و از ایــن رو عجیــب نیســت 

كلینــی، تفســیر علــی بــن ابراهیــم قمــی و ... نقــل شــده اســت.1 همچنیــن  نظیــر الکافــی 

روایــات فقهــی فراوانــی از او غالبــًا بــه روایــت محّمــد بــن بکــر ارحبــی در امالــی احمــد بــن 

یــدی3 یافــت می شــود. عیســی2 و نیــز دیگــر منابــع ز

َبة
ْ

و. َصاِلِح  ْبن  ُعق

برقعی می گوید:

کــه علــی بــن ابراهیــم از قــول کذابــی چــون »صالــح  »امــا جــای تعجــب بســیار اســت 
کــه امــام هشــتم بــه بعــد را دروغگــو می دانســته،  بــن عقبــه« و »ابــن فضــال« واقفــی 

کــه در مقــام ابراهیــم نمــاز می خوانــد«.4  یــد آیــه فــوق راجــع بــه قائــم اســت  می گو

ایــن نــام میــان دو نفــر مشــترك اســت: 1. صالــح بــن عقبــة بــن خالــد 2. صالــح بــن عقبــة 

بــن قیــس بــن ســمعان بــن ابــی ربیحــه )یــا ابــی ربیعــه( مولــی رســول اهلل؟لص؟.

ى  نجاشـی دربـاره اولـی گفتـه اسـت: »له كتـاٌب«5 و درباره دومی گفته اسـت: »قیل انه رو

عـن ابـی عبـداهلل؟ع؟ واهلل اعلـم«.6 جمله اخیر مشـعر به تردید نجاشـی در این قول اسـت.7 

ی، به تصریح نجاشـی،  بنـا بـر قاعـدۀ كتـاب نجاشـی، كـه عدم تعّرض نسـبت به یـک راو

كام نجاشـی نسـبت به صالح بن عقبة بن قیس  ی با مدح و امامی دانسـتِن اوسـت،  مسـاو

كـه صالـح بـن عقبـه،  ي عـن أبـي عبـداهلل؟ع؟«، می رسـاند  گفتـه اسـت: »رو كـه  بـن سـمعان 

امامـی و ممـدوح اسـت. زیـرا كـه تضعیـف بـرای روایـت مسـتقیم او از امـام صادق؟ع؟ اسـت 

1. ر.ک:خوئی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج21، ص 351-349�
2. ر.ک: احمد بن عیسی، امالی، ج1، ص 49، 55، ص 107-108، و ج2، ص 901، 936� 

3. ر.ک: المرشد باهلل، یحیی بن حسین، االمالی، ج1، ص 17، 149� 
4. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 157�

5. نجاشی، رجال، ص 200�
6. همان.

یارت عاشورا، صفحه 131�  7. محّمدی، مظّفر، وجوه تضعیف و تصحیح اسناد ز
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نـه تضعیـف خـودش. پـس ذكـر نـام او در رجـال نجاشـی مفیـد مدح او می باشـد.

كتــاٌب«1 وایــن  گفتــه اســت: »لــه  شــیخ نیــز در الفهرســت خــود دربــارۀ هــر یــك از ایــن دو 

كــه شــیخ متلــزم بــه ذكــر علمــای  خــود نیــز شــهادت بــر اســتقامت مذهــب او اســت. زیــرا 

كتــاب درآن زمــان بــرای  كنــد و اثبــات  كــه تصریــح بــه خــاف  امامیــه اســت، مگــر در مــواردی 

كســی خالــی از مــدح نیســت.

گفته است:  ابن غضائرى درباره دومی 

ــال  ــیخ در رج ــن ش ــه«.2 هم چنی ــت الی ــذاب الیلتف ك ــال  ــداهلل؟ع؟، غ ــی عب ــن اب ى ع »رو

كــرده اســت3 و در  ى را در اصحــاب امــام باقــر و امــام صــادق و امــام كاظــم؟مهع؟ ذكــر  خــود نــام و

كــرده اســت: »صالــح بــن عقبــة بــن قیــس بــن ســمعان مولــی  كامــل تــر ذكــر  ى را  مــورد دوم نــام و

ى و بررســی آنهــا بــه دو نتیجــه  رســول اهلل؟لص؟«. محققــان معاصــر نیــز بــا نقــل اقــوال دربــاره و

گیــرى مخالــف هــم دربــاره او رســیده اند.4 

كـردِن محّمـد بـن اسـماعیل بـن  ى توثیـق خاصـی وارد نشـده امـا روایـت  گرچـه دربـاره و ا

ى به حسـاب آورد. البته اشـکال  كه از اجاى اصحاب ماسـت را از او، می توان مدح و بزیع 
كـه گفتیـم، صالـح بـن عقبـه مشـترك بیـن دو نفر اسـت.5 كـه، چنـان  اینجاسـت 

َضْیل
ُ
ز. محّمد ْبن  ف

كتاب خود به محّمد بن فضیل این گونه اشاره می كند: برقعی در 

ــه  ك ــت  ــی اس ــل« مدع ــن فضی ــد ب ــون »محّم ــی چ ــول ضعیف ــم از ق ــن ابراهی ــی ب ــی عل »ول

کتــب الشــیعة و أصولهــم و أســماء المصّنفیــن و أصحــاب  1. همــان؛ طوســی، محّمــد بــن الحســن، فهرســت 
األصــول )للطوســي(، ص 246�

2. ابن غضائری، احمد بن حسین، رجال، ص 69�
3. طوسی، محّمد بن حسن، رجال، ص126، 221 و 352�

قامــوس  تقــی،  محّمــد  شوشــتری،  ص85؛  ج10،  الحدیــث،  رجــال  معجــم  ابوالقاســم،  یــی،  خو ك:  ر.   .4
 �467 ص466  ج5،  الرجــال، 

یارت عاشورا، صفحه 131�  5. محّمدی مظّفر، وجوه تضعیف و تصحیح اسناد ز
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كــه »راهــی بر)تعــرض و نکوهــش( ایشــان نیســت«...«.1  منظــور قائــم و اصحــاب اوســت 

ســید مصطفــی تفرشــی صاحــب نقــد الرجــال دربــارۀ ایــن شــخصّیت، تحقیقاتــی انجــام 

كشــیده اســت.  ی، صاحــب »جامــع الــرواة« نیــز در این بــاره زحمــات فراوانــی  داده و قبــل از و

ــق  ــی و تحقی ــه بررس ــود را ب ــاب خ كت ــث  ــن بح ــي، مفصل  تری ــت تفرش گف ــوان  ــاید بت ــه ش بلک

كــه او ذكــر می كنــد، در سلســله  پیرامــون محّمــد بــن فضیــل اختصــاص داده اســت.2 آن گونــه 

اســناد روایــات، دو نفــر معــروف3 در یــک عصــر بــه نــام محّمدبن فضیــل وجــود دارنــد:
كه ضعیف است.4 كوفی ازدی  1_ محّمدبن فضیل صیرفی 

كــه ثقــه بــوده5و در مــوارد بســیاری  2_ محّمــد بــن  قاســم  بــن  فضیــل  بــن یســار نهــدی بصــری 

با نام جد خود محّمد بن فضیل از او نام برده شده است.

ی عنــه، در مــواردی مشــترك هســتند و صاحــب  ی و از نظــر مــرو ایــن دو نفــر از نظــر راو

ی عنــه مختــص بــه محّمدبن قاســم بصــری و محّمدبن فضیــل  ی یــا مــرو جامــع الــرواة راو

كــه تعییــن مــوارد مشــترك نیــز اهمّیــت و  كــرده   اســت6  كوفــی را در مــوارد مختلــف مشــخص 
زحمــت فــراوان دارد.7

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 158�
2. برگرفته از: مشفقی، محّمد، بررسی مراد از محّمد بن فضیل در اسناد فقیه. 

کتــب رجــال دیــده  3. غیــر از ایــن دو، محّمــد بــن الفضیــل الرزقــي و محّمــد بــن فضیــل بــن عطــاء مدنــي هــم در 
گمنامــی هســتند و حالشــان بــر مــا مجهــول اســت. یــان  کــه راو مي شــوند 

4. »محّمد بن فضیل الکوفي األزدي ضعیف«: طوسی، محّمد بن حسن، رجال، ص343 و 365�
ى عــن  5. »محّمــد بــن القاســم بــن الفضیــل بــن یســار النهــدي ثقــة هــو و أبــوه و عمــه العــالء و جــده الفضیــل رو

الرضــا؟ع؟. لــه کتــاب «: نجاشــی، احمــد بــن علــی، رجــال، ص 362� 
ــا محّمــد بــن الفضیــل الصیرفــی الکوفــی االزدی الضعیــف و محّمــد  6. »اقــول لمــا تتبعنــا بقــدر وســعنا وجدن
بــن القاســم بــن الفضیــل بــن یســار النهــدی البصــری الثقــة فــی مرتبــة واحــده«: اردبیلــی، محّمــد بــن علــی، 

ــرواة، ج 2، ص 175�  ــع ال جام
یــرا در اصطــالح، عنوان مشــترك بدین معناســت  7. البتــه تعبیــر مشــترك، تعبیــر مناســب و صحیحــی نیســت ز
کــدام راوی اســت نــه این کــه روات اشــتراك در نقــل داشــته باشــند. پــس  کــه معلــوم نیســت نقــل متعلــق بــه 

ینــد نــه مشــترك. گو ایــن مــوارد را مشــتبه 
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اما بحثی كه در مقام مطرح است این كه مراد از محّمدبن فضیل در اسناد فقیه _كه به طور 

گر مراد بصری باشد تمام  كه ا كسی است؟  كرده_ چه  كنانی نقل روایت  معمول از ابوالصباح 

اخبار محّمدبن فضیل در فقیه معتبر می شوند و می توان به آن ها عمل كرد.

گــر مــراد  در عیــن حــال، بــه نظــر صحیــح، محّمــد بــن فضیــل واقــع در اســانید، حتــی ا

ــر  ــت و تعبی ــوق اس ــورد وث ــت_ م ــن اس ــح همی ــد _ و صحی ــی باش ــی  ازرق ــد بن فضیل كوف محّم

گفتــه مرحــوم شــیخ1 بــا این كــه بنــای  »یرمــي بالغلــّو« دلیــل ضعــف فــرد نیســت، لــذا بــه 

نجاشــی2 بــر توثیــق یــا تضعیــف روات اســت ولــی بــه تضعیــف محّمدبــن فضیــل اعتنــا 

نکرده  اســت، بنابرایــن روایــات محّمــد بن فضیــل از نظــر ســند، مــورد اعتمــاد بــوده، و تمســك 
بــه آن هــا بی  مانــع اســت.3

ح. َبطاِئنی

برقعی دربارۀ بطائنی می نویسد:

»امــا بطائنــی واقفــی و نظایــر او می گوینــد ایــن آیــه مربــوط بــه پیغمبــر و مســلمین 
کــه در آن زمــان حتــی پــدر پــدر  صــدر اســالم نیســت بلکــه راجــع بــه مهــدی اســت 

ــود!!«.4 بزرگــش وجــود نیافتــه ب

یــان امــام صــادق و امــام  بطائنــی، ابوالحســن علــی بــن ابــی حمــزه، از اصحــاب و راو

ــال، او را  ــن فّض ــن ب ــن حس ــی ب ــی،5 عل كّش ــل  ــه نق ــت. بناب ــه اس ــران واقفی ــم ؟امهع؟ و از س كاظ

اب و متهــم« خوانــده اســت. بیشــتر رجالیــان و فقهــا ماننــد ســّید مرتضــی و ابــن غضائــری 
ّ

»كــذ

ــی معتقــد بــه ضعــف او بــوده و در اســتدالالِت فقهــی بــه 
ّ
و صاحــب مــدارک و عامــه حل

ــی در برخــی مــوارد بــه روایــت او اســتناد 
ّ
ی عمــل نکرده انــد، اســتثنائًا عامــه حل روایــات و

1. طوسی، محّمد بن حسن، رجال، ص 365�
2. نجاشی، احمد بن علی، رجال، ص 367�

3. برگرفته از: مشفقی، محّمد، بررسی مراد از محّمد بن فضیل در اسناد فقیه. 
4. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 182-181�

کشی، محّمد بن عمر، اختیار معرفة الرجال، ص403�  .5
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ــی و دیگــر 
ّ
كّشــی و عامــه حل كــرده اســت.1 معرفــی او بــه عنــوان واقفــی، در رجــال نجاشــی، 

ــه ضعــف بطائنــی اســت. كتــب، نشــانه تأییــد نظــر معتقــدان ب

او و  بــه احادیــث  بــه مطالبــی، ماننــد عمــِل اصحــاب  بــا اســتناد  كســانی  در مقابــل، 

كــه جــز از ثقــات روایــت  نقــل حدیــث از او توســط محدثانــی ماننــد ابــن ابــی عمیــر و َبَزْنطــی 

ی، او را توثیــق  نمی كرده انــد، و نیــز صاحــب »اصــل« بــودِن او و روایــات منقــول در ســتایش و

كرده انــد.2 

كلباســی، صاحــب ســماء المقــال، وثاقــت او را بــه دوران قبــل از وفــات  برخــی از جملــه 

كــرده، نســبت  گــذاری  كــه مذهــب وقــف را پایــه  كاظــم؟ع؟ و ضعــف او را بــه دوره بعــد،  امــام 

می دهنــد و عقیــده متأخــر او را نشــانه عــدم عدالــت پیشــین نمی داننــد.3 

كــه بــزرگاِن اصحــاب، روایــات بطائنــی را، جــز در مســائل  محــدث نــوری معتقــد اســت4 

گونــه مســائل، ثقــه می دانســته اند.  كــرده و او را در ایــن  راجــع بــه مذهــب وقــف، تلقــی بــه قبــول 
یافت(5 )ایــن نکتــه را از تعبیــر شــیخ طوســی در عــدة االصــول می تــوان در

كاظــم؟ع؟ بــوده باشــد، در شــمار  گــر اســتماع روایــات او پیــش از وفــات امــام  در نتیجــه، ا

احادیــث صحیــح، و در غیــر ایــن صــورت، موّثــق خواهــد بــود؛ هــر چنــد ابــن فّضــال، بــدو 

كــذب داده اســت. نســبِت 

كاظم؟ع؟بــوده  گــر روایــت او، قبــل از دورۀ وفــات امــام  گفــت ا بــا نتیجــۀ فــوق، می تــوان 

باشــد قابــل اعتناســت و واقفــی شــدِن پــس از آنــش، ضــرری بــه پذیــرش روایــت نمی رســاند. 

الرجــال،  علــم  تحقیــق  فــی  المقــال  ســماء  ابوالهــدی،  کلباســی،  ص96؛  یوســف،  بــن  حســن  ــی، 
ّ
ِحل  .1

�135 -134 ص
یــی، ابوالقاســم، معجــم رجــال  2. مامقانــی، عبــداهلل، تنقیــح المقــال فــی علــم الرجــال، ج2، ص262؛ خو

ص225ـ226�  ج11،  الحدیــث، 
کلباسی، ابوالهدی، سماء المقال فی تحقیق علم الرجال، ص151ـ153�  .3

4. نوری، حسین بن محّمدتقی، مستدرک الوسائل، ج3، ص625-623� 
ة االصول، ج1، ص381-380� 

َ
5. طوسی، محّمد بن حسن، ُعّد
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كــرده اســت، ایــن  حّتــی در صــورت آن كــه بپذیریــم ایــن روایــت را در زمــان واقفــی بــودن بیــان 

ــر بطــان اعتقــاد واقفی گــری اوســت! خــود دلیلــی ب

اب   ْبُن  َخّطَ
ُ

َمة
َ

ط. َسل

برقعی دربارۀ او می نویسد: 

»امــا عــده ای از ضعفــا از قبیــل »ســلمه بــن خطــاب البراوســتانی« و »علــی بــن ابــی 
حمــزه بطائنــی« و یــا احمقــی چــون علــی بــن ابراهیــم می گوینــد وعــده خــدا خــروج 

قائــم اســت!!«.1

نجاشی دربارۀ او می گوید: 

كتــاب ثــواب  كتــب، منهــا:  كان ضعیفــا فــي حدیثــه لــه عــدة  »قریــة مــن ســواد الــري 

كتــاب ثــواب الحــج  كتــاب الحیــض،  كتــاب القبلــة،  كتــاب الســهو،  كتــاب نــوادر،  األعمــال، 
2.»...

و غضائــری نیــز او را ضعیــف اعــام می كنــد3 اّمــا از طرفــی، آیــت اهلل خویــی معتقــد اســت 

كتــاب دلیــل بــر وثاقــت  ى در اســناد ایــن  كامــل الزیــارات وارد شــده و وقــوع راو كــه او در اســناد 

اوســت، ولــی چــون ایــن توثیــق بــا تضعیــف نجاشــی تعــارض می كنــد، لــذا وثاقــت او ثابــت 

نیســت.4 

ی را ثقه می داند.5 یارت عاشورا، و آیت اهلل شبیری زنجانی نیز ضمن بررسِی سند ز

ی. شیخ صدوق
ــر علمــای شــیعه  كاب كــه از اعاظــم و ا برقعــی پیرامــون شــخصیت علمــِی شــیخ صــدوق 

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 162�
2. نجاشي، احمد بن علی، رجال نجاشي، ص187� 

3. واسطي بغدادي، احمد بن حسین، الرجال)البن الغضائري(، ص 66. الرجال؛ ص66
یی، سّید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه، ج 9، ص: 213�  4. خو

یارت عاشورا، ص182�  5. شبیری زنجانی، سّید موسی، سخنی در باب اعتبار سنجی ز
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اســت، چنیــن می نویســد:

كــه درســت یــا نادرســت را در احادیــث تشــخیص نمــی داد حدیثــی  »امــا شــیخ صــدوق 
كــه می گویــد مقصــود از »آیــات« أئمــه و آیــه مــورد انتظــار قائــم اســت«.1 كــرده  نقــل 

كــه بزرگــی شــخصیت صــدوق  ایــراد ایــن ســخنان از ناحیــۀ برقعــی در حالــی اســت 

ى رســیده انــد، زبــان بــه  كــه دانشــمندان معــروف اســامی هــر جــا بــه نــام و آنچنــان اســت 

گشــوده و او را بــا القابــی بلنــد و عبارتهایــی پــر معنــا ســتوده اند.  ی  مــدح و

كتاب "الفهرست" می نویسد:  شیخ طوسی در 

یــر فــي  لــم  »کان جلیــال، حافظــا للحادیــث، بصیــرا بالرجــال، ناقــدا للخبــار، 

القمّییــن مثلــه، فــي حفظــه و کثــرة علمــه«؛2 یعنی: »بزرگــوار و حافــظ احادیث، ناقد 

ــا بــود. در بیــن دانشــمندان قــم شــخصیتی بــه قــدرت  اخبــار و نســب بــه رجــال دان

ــادى دانــش او یافــت نشــده اســت«. ی حافظــه و ز

نجاشی نیز دربارۀ او چنین می گوید: 

کان ورد بغــداد ســنة خمــس و  »شــیخنا و فقیهنــا و وجــه الطائفــة بخراســان، و 

ــی:  ــن«؛3 یعن ــدث الس ــو ح ــة و ه ــیوخ الطائف ــه ش ــمع من ــة، و س ــین و ثالثمائ خمس

»بــزرگ و فقیــه مــا، چهــره معــروف شــیعیان در خراســان بــود در ســال 355 در ســنین 

ــزرگان آنجــا در محضــر او اســتفاده بردنــد«. کــرد و ب ــه بغــداد ســفر  جوانــی ب

یس نیز او را با عباراتی ستوده است: ابن ادر

ــار، عالمــا بالرجــال، حفظــة، و  ث كان ثقــة جلیــل القــدر، بصیــرا باألخبــار، ناقــدا لآل ــه  »فإّن

ــن النعمــان«؛4 یعنــی: »دانشــمند بزرگــوار و  ــن محّمــد ب هــو أســتاذ شــیخنا المفیــد، محّمــد ب

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 166�
2. طوسی، محّمد بن حسن، الفهرست )طبع جدید(، ص442�

3. نجاشي، احمد بن علی، رجال النجاشي، ص 389�
یس، محّمد بن احمد، السرائر الحاوي لتحریر الفتاوي )و المستطرفات(، ج2، ص 529� 4. ابن ادر
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مــورد اطمینــان، متخصــص اخبــار، ناقــد آثــار، عالــم بــه رجــال و حافــظ بــزرگ حدیــث بــود، او 

اســتاد پیشــواى مــا شــیخ محّمــد بــن نعمــان اســت«.

كرد: گذشت، می توان نتایجی استخراج  كه  از مطالبی 

1_ روش نقــد حدیــث در نــزد امامّیــه، تنهــا بــه شــیوه »ســند شناســی رجالــی« منحصــر 

نیســت؛ بلکــه قرینه هــای خــارج از ســند، نقــش عمــده و سرنوشــت ســازی ایفــا می كننــد. آن 

ی  قرینه هــا نیــز فقــط در جبــران ضعــف ســند بــا شــهرت فتوایــی، از اصحــاب اجمــاع بــودن راو

كــه ركیــک بــودن لفــظ و قرینه هــای  و مطابقــت بــا عقــل و قــرآن خاصــه نمی شــود. همچنــان 

ــر ضعــف، موجــب بی اعتبــاری صــدوری حدیــث می شــود، قرائــن متنــی و مضمونــی  دال ب

دال بــر علــو مضمــون و اعجــاز لفظــی نیــز صــدور حدیــث را اســتحکام می بخشــد. مطابقــت 

حدیــث بــا عقــل و قــرآن، فقــط موجــب صحــت مضمونــی حدیــث اســت، امــا قرائــن دال بــر 

اعتبــار صــدوری، موجــب علــو مضمــون و تعالــی تعبیــر خواهــد بــود.

كــه »ســند آن در  2_ حدیــث صحیــح در اصطــاح دانشــمندان متأّخــر شــیعه، آن اســت 

همــه طبقــات، بــه واســطه روات امامــی عــادل، بــه معصــوم متصــل شــود« اّمــا صّحــت در ایــن 

ــت  ــه دس ــن آن، ب ــنجش مت ــراى س ــارى ب ــت و معی ــث اس ــند حدی ــه س ــر ب ــا ناظ ــف، تنه تعری

گاه ممکــن اســت حدیثــی طبــق ایــن تعریــف، صحیــح باشــد،  نمی دهــد. از همیــن رو، 

ــر ایــن تعریــف،  لیکــن حّجــت و معتبــر نباشــد. از ســوى دیگــر، ممکــن اســت حدیثــی بنــا ب

گــر احادیــث ضعیــف بــه حــّد  صحیــح نباشــد، اّمــا حّجــت و معتبــر باشــد. عــاوه بــر ایــن، ا

تواتــر معنــوى برســند، در اصــول و فــروع دیــن، حّجت انــد و در مقابــل، عالمــان امامیــه بــه 

كــرده باشــند، عمــل  كــه عالمــان متقــّدم امامــی از آن اعــراض  حدیــث صحیــح الســندى 

نمی كننــد.

یــف متــداول اصطاحــات، بســیاری  3_ بــر ایــن اســاس نمی تــوان براســاس معیارهــا و تعار

كــرد و یــا بــه روایــات اعتقــادی، انسان شناســی، فلســفه  از روایــات را از حّیــز انتفــاع خــارج 
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اخــاق و عرفــان نظــری و... بــه دیــده طفیلــی عقــل نظــری نگریســت و بــه احادیــث اخاقــی، 
كــرد.1 عبــادی و روایــات عرفــان عملــی نیــز از بــاب قاعــده تســامح در ادلــه ســنن، عمــل 

یــان، بی آن كــه بــه كتابــی رجالــی ارجــاع دهــد اقــدام بــه هتک  4_ برقعــی بــرای تضعیــف راو

یــت  ی می نمایــد. غافــل از آن كــه، احادیــث مهدو حرمــت و در نهایــت اعــام ضعــف راو

كــه از نســل فاطمــه زهــرا؟مهع؟ دختــر رســول  _ یعنــی ظهــور منجــی موعــودی در آخــر الزمــان 

ــی از  ــی بعض ــف احتمال ــت و ضع ــوی اس ــر معن ــنی، متوات ــیعه و س ــزد ش ــت ن ــدا؟لص؟ اس خ

ــر دامــان صّحــت ایــن اعتقــاد نمی نشــاند. گــردی ب احادیــث ایــن موضــوع 

3-4-4. موهوم دانستن حضرت مهدی؟ع؟

ــاور توســط نویســنده  كتــاِب "بررســی علمــی در احادیــث مهــدی"، القــای ایــن ب اســاس 

یــت، و در اصــل شــخصی بــا نــام مهــدی، "موهــوم" بــوده و وجــود  كــه مهدو بــه خواننــده اســت 

ــاِح  ــا از اصط ــود، باره ــر خ ــب دیگ كت ــز در  ــاب و نی كت ــن  ــول ای ــی در ط ــدارد. برقع ــی ن خارج

ــر القــای ایــن مطلــب می كوشــد. او در جایــی می نویســد: ــرده و ب "مهــدی موهــوم" بهــره ب

ــا بنــی امیــه  ــم نبــوده ت ــازل شــده و در آن وقــت ذکــری از قائ »ســوره انبیــاء در مکــه ن
بترســد. درآن زمــان بنــی امیــه حتــی از رســول خــدا؟لص؟ نمی ترســیدند تــا چــه رســد 

بــه نــواده دهمش_کــه وجــودش موهــوم اســت_«�2

و یا می گوید:

ــارۀ مهــدی وجــود می داشــت طبعــًا ایــن  گــر در شــریعت إلهــی، نّصــی معتبــر درب »ا
ــدازه اختــالف و حیــرت در میــان مســلمین ایجــاد نمی شــد.3 ان

گــر بگوینــد مگــر می شــود  كــه ا برقعــی در جایــی دیگــر، در پاســخ بــه ایــن پرســِش فرضــی 

ــد  ــه وحی ــدگاه عاّلم ــث از دی ــی حدی یاب ــط ارز ــن، ضواب ــا، محس ــامی نی ــه: احتش ــتر ر.ک ب ــۀ بیش ــرای مطالع 1. ب
 �187_176 ص  بهبهانــی، 

2. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 152�
3. همان، ص 53�
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كتــب مختلــف از مهــدی آمــده اســت، دروغ باشــد، می نویســد: كــه در  تمــام اخبــاری 

یـاد هم  گـر ز »توجـه شـما را بـه ایـن نکتـه جلـب می کنیـم کـه اخبـار بی اعتبـار حتـی ا
باشـند، موجـد اعتبـار نمی شـوند و بـه قـول بـرادر بسـیار فاضل مـا مرحوم قلمـداران: 
چهـل کالغ را بـه یـک کلـوخ می تـوان پراند! و أهل تحقیق می دانند که »رب مشـهور 
کـه اصـل و اساسـی نـدارد«! مـا خـود در زمـان  أصـل لـه«، »چـه بسـیار مشـهوراتی  ال
یده  یاد دیدیم که نادرسـت و سـاخته ذهـن ناورز خویـش اخبـاری بـا ناقـالن بسـیار ز
عـوام بـوده اسـت ... مثـاًل اخبـار بسـیاری دربـاره ظهـور دجـال در کتـب اهل سـنت 
و همچنیـن در کتـب شـیعه از رسـول خـدا؟لص؟ نقـل شـده اسـت کـه شـاید تعـداد 
آن هـا بـه صدهـا خبـر برسـد، و در آن اخبـار مطالبـی اسـت محـال و یـا غیرمعقـول 
کـه وجـود دجـال  بـا ایـن حـال مـورد قبـول فرقه هـای اسـالمی می باشـد. در صورتـی 

چنانـی، یقینـًا دروغ و آمـدن او غیرمعقـول اسـت...«.1 

3-4-4-1. مهدویت در نگاه فریقین )اهل تسّنن و شیعه(

كــه پیامبــر مکــّرم اســام؟لص؟ موظــف بــه تبلیــغ آن از جانــب خداونــد  یکــی از موضوعاتــی 

كــه از آن بــه "امــارات قیامــت" یــا  یدادهایــی اســت  متعــال بیــن مــردم بودنــد، توصیــف رو

نشــانه های نزدیــک برپایــی روز قیامــت، یــاد می شــود تــا مــردم خــود را پیــش از برپایــی آن روز 

كــه  كــه بــه فرمایــش خداونــد بــاری تعالــی، ایمــان آوردن شــخصی  كننــد؛ روزی  بــزرگ آمــاده 

كســب نکــرده  پیــش از برپایــی آن روز، ایمــان نیــاورده، و یــا ایــن از ایمــان خــود ســود و خیــری 

باشــد، بــه حــال او فایــده ای نخواهــد رســاند.

كــه  كــه از نشــانه های نزدیکــی قیامــت ســخن می گویــد، احادیثــی اســت  از مســائلی 

اشــاره بــه خافــت رســیدن امیــِر صالحــی در زمــان خــروج دجــال بشــارت می دهــد. در همــان 

كشــتن دجــال نــزول می كنــد؛ در حالــی  زمــان نیــز بــه امــر خداونــد، حضــرت عیســی؟ع؟ بــرای 

كــرده و در صــف و جماعــت مســلمانان و پشــت  كــه خــود را بــه عنــوان مأمــوری الهــی معرفــی 

1. همان، ص 186�
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كــه بــه مــدد الهــی،  ســر خلیفــۀ وقــت مســلمانان، مهــدی موعــود، نمــاز می خوانــد. خلیفــه ای 

ــه  ــا قــدرت اتحــاد ب كــردن مســلمانان در زیــر یــک پرچــم واحــد را پیــدا نمــوده و ب ــوان جمــع  ت

ــم و جــور و  ــر از ظل ــه پیــش از ظهــورش، پ ك ــردازد و زمیــن را  ــا پلیــدی و پلیدهــا می پ جنــگ ب

یشــه پلیــدی و پلیدهــا  گشــته از عدالــت خــود پــر از عــدل و مســاوات خواهــد نمــود و ر پلیــدی 

كنــد. را از بنیــان بــر خواهــد 

كـــه در آخرالزمـــان،  موعـــود بـــاوری بـــه معنـــای اعتقـــاد بـــه یـــک نجـــات بخـــش اســـت 

ـــان و ملـــل  ـــراری صلـــح و عدالـــت خواهـــد آمـــد. در ادی ـــرای نجـــات و رهایـــی انســـان ها و برق ب

مختلـــف، اعتقـــاد بـــه منجـــی وجـــود دارد. منجـــی موعـــود و نجات بخـــش در اقـــوام و ملـــل، 

گـــون و متنوعـــی مطـــرح  گونا كامـــًا متفـــاوت، بـــه َاشـــکال و صـــور  بـــا آیین هـــا و فرهنگ هـــای 

شـــده اســـت؛ امـــا همـــه تقریبـــًا در یـــک نکتـــه متفق القول انـــد و آن این كـــه، "نجـــات بخشـــی 

كـــه حقایـــق وحـــی و وجـــود رهبـــران الهـــی در بیـــن بشـــر، منطبـــق بـــا  خواهـــد آمـــد". از آن جـــا 

یشـــه در نهـــاد انســـان دارد و پاســـخی  نیازهـــای طبیعـــی و فطـــری اســـت، چنیـــن اعتقـــادی نیـــز ر

گروه هـــا، شـــیعه معتقـــد بـــه ظهـــور حضـــرت  بـــه نیـــاز آرمانـــی بشـــریت اســـت. در میـــاِن ایـــن 

مهـــدی؟ع؟ اســـت.

اســتفاده از واژۀ "مهــدی" بــه معنــای منجــی و نجات بخــش، عمدتــًا بــر اســاس احادیــث 

نبــوی اســت. بــرای نمونــه، رســول خــدا؟لص؟ می فرماینــد:

قـًا 
ْ
قـًا َو ُخل

ْ
ـاِس ِبـي َخل ْشـَبُه الّنَ

َ
ُکْنَیِتـي أ ُکْنَیُتـُه  ـِدي  اْسـُمُه اْسـِمي َو 

ْ
َمْهـِدُي  ِمـْن  ُول

ْ
»ال

 
ً

ُؤَهـا َعـْدال
َ
اِقـِب َیْمل ـَهاِب الّثَ َکالّشِ َمـُم ُثـّمَ ُیْقِبـلُ 

ُ ْ
 ِفیَهـا األ

ُ
َتُکـوُن ِبـِه َغْیَبـٌة َو َحْیـَرٌة َتِضـّل

مـًا«؛1 یعنـی: »فرزنـدم مهـدى نامـش نـام مـن اسـت و 
ْ
َکَمـا ُمِلَئـْت َجـْورًا َو ُظل َو ِقْسـطًا 

کنیـه اش کنیـه مـن اشـبه ناس اسـت بمـن در خلقت و اخالق یك غیبتـی دارد یك 

گمـراه شـوند سـپس چـون شـهاب  کـه امتهـا در آن  سـرگردانی در بـاره اش پیـش آیـد 

ثاقـب پیـش آیـد و زمیـن را پـر از عـدل و داد کنـد چنانچـه پـر از جـور و ظلـم شـده «.

کمال الدین و تمام النعمة، ج 1، ص286�  یه، محّمد بن علی،  1. ابن بابو
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كه در آن فرمودند: و یا روایتی 

ــُم  ِجْس
ْ
ــی، َو ال ِب ــْوٌن َعَر

َ
ــْوُن ل

َّ
ی، َو الل ِرّ

ّ
ــُد کْوکــِب ال

ْ
کال ــُه  ــِدی، َوْجُه

ْ
ــْن ُول ــِدی ِم َمْه

ْ
»ال

 
ُ

ْهــل
َ
کَمــا ُمِلَئــْت َجــْورًا، یْرَضــی ِبِخاَلَفِتــِه أ  

ً
ْرَض َعــْدال

َ ْ
 األ

ُ
ِجْســٌم ِإْســَراِئیِلی، یْمــَل

َجــو«؛1 یعنــی: »مهــدی مــردی از اوالد مــن اســت رنــگ بــدن او 
ْ
یــُر ِفــی ال ــَماِء َو الَطّ الَسّ

گونــه راســت وی  رنــگ نــژاد عــرب و اندامــش ماننــد انــدام بنــی اســرائیل اســت، در 

کــی بدرخشــد زمیــن را پــر از عــدل کنــد چنــان کــه  خالــی اســت کــه چــون ســتاره تابنا

ــت وی  ــوا در خالف ــدگان ه ــمان و پرن ــن و آس کنان زمی ــا ــد، س ــده باش ــم ش ــر از ظل پ

خشــنود خواهنــد بــود«.

یان  یــادی برخــوردار اســت. راو یــت، از گســتردگی و تنــوع ز روایــات شــیعه در موضــوع مهدو

كرده انــد. در موضوعاتــی  یــت روایــت  مختلــف بیــش از شــش هــزار حدیــث دربــاره  مهدو

ی، ارزش و فضیلــت  هم چــون: شــخصیت حضــرت مهــدی؟ع؟، شــخصیت منتظــران و

انتظــار فــرج و نشــانه های ظهــور و نیــز حــوادث هنــگام ظهــور و جهــان پــس از ظهــور.

یــت از جهــت ابتنــاى آن بــر احادیــث معتبــر و متواتــر در نهایــت وضــوح  اصالــت مهدو

كتاب هــاى حدیــث و صحــاح و جوامــع و ســنن و مســانید و اصــول شــیعه و اهــل   اســت؛ زیــرا 

ــّد  ــت، از ح ــده اس ــت ش ــط و روای ــوع ضب ــن موض ــه ای ــوط ب ــث مرب ــا احادی ــه در آن ه ك ــّنن  تس

كــه در ســایر رشــته هاى  كتاب هــاى دیگــر  احصــا و شــمارش خــارج اســت و هم چنیــن در 

یــخ و لغــت و حدیــث و رجــال و تراجــم و عقایــد و  علــوم اســامی تألیــف شــده، مثــل تار

ــه  كــه علمــاى فنــون مختلــف ب ــد و اشــعار معــروف،  كام و حّتــی شــعر و ادب و شــرح قصای

كــرده و پیرامــون شــرح و مضامیــن آنهــا اظهــار نظــر نموده انــد.2از عصــر  ایــن احادیــث اســتناد 

ــۀ رســول خــدا؟لص؟ و ســپس تابعیــن و تابعیــن تابعیــن و ســایر  ــا زمــان مــا، صحاب رســالت ت

طبقــات روات، ایــن احادیــث را روایــت نموده انــد.

ئل االمامه، ص441؛ ابن بطریق، عمده عیون، ص439�  1. طبری آملی، محّمد بن جریر بن رستم ، دال
یت، ص 58� گلپایگانی، لطف اهلل، اصالت مهدو 2. صافی 
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بســیارى از ایــن احادیــث در نهایــت صّحــت و اعتبــار می باشــند و بــه مضمــون آنهــا یقیــن 

یــت مثــل معّرفــی شــخص  حاصــل می شــود و عــاوه  بر ایــن، در مســائل مهــّم مربــوط بــه مهدو

حضــرت مهــدى ؟ع؟ و برنامه هــاى مهــّم ایشــان، در حــّد تواتــر و باالتــر از آن می باشــند؛ بــه 

معنــای دیگــر، در هریــك از اوصــاف معــروف و مشــهور حضــرت مهــدى ؟جع؟، حدیــث 

ــه قطــع نظــر از مقــام  ك ــاد اســت  ی ــدر ز ــه معصومیــن؟مهع؟ آن ق ــت از پیغمبــر ؟لص؟ و ائّم و روای

وثاقــت و صداقــت و امانــت روایت كننــدگان، احتمــال تبانــی آنهــا بــر دروغ و جعــل ایــن 

احادیــث عقایــی نیســت.

كــه علمــا و محّدثیــن بــزرگ پیرامــون آن و جمــع  یــت، خــود موضوعــی اســت  موضــوع مهدو

كتــاب نوشــته اند.1  احادیــث آن صدهــا 

گفتــه شــود عمــدۀ علمــای اهــل  بــرای روشــن شــدن بیشــتر ایــن موضــوع، الزم اســت 

كــه داللــت بــر خروج  تســّنن، از ســلف تــا خلــف، احادیــث ثابتــه از رســول گرامــی اســام؟لص؟ 

ــد.2 در ایــن بخــش، فهرســتی از  حضــرت مهــدی در آخرالزمــان می دهــد را تصدیــق نموده ان

كــه احادیــث مهــدی را حجــت دانســته و قائــل بــه ثبــوت خــروج  ایــن علمــای اهــل ســنت را 

ــراد از  كــه ایــن اف مهــدی در آخرالزمــان هســتند بیــان می شــود. الزم اســت خاطرنشــان نمــود 

مقلدیــن و یــا پیــروان امامــی خــاص نبودنــد، بلکــه هــر یــک از آنــان، عالمــی توانــا و یــا حافظــی 

ــزد اهــل تســّنن _ در عصــر خــود بوده انــد: ارجمنــد _ در ن

1. ابوداود، صاحب »السنن«، متوفی 275 هـ.ق.

2. ابوعیسی ترمذی، صاحب »الجامع«، متوفی 27۹ هـ.ق.

كتاب »الضعفاء«، متوفی 323 هـ.ق. 3. حافظ ابوجعفر عقیلی، صاحب 

و  کرده انــد  روایــت  را  مهــدى  احادیــث  کــه  آنهــا  مؤلفــان  و  اهل ســّنت  کتاب هــاى  نــام  از  اطــالع  بــرای   .1
کــه  کــه در ایــن موضــوع به طــور مســتقلّ تألیــف نموده انــد و اســامی اصحــاب پیغمبــر ؟لص؟  کتاب هایــی 
کتــاب نجم الثاقــب _تألیــف  کرده انــد، می تــوان بــه مقدمــه  بشــارات مهــدى؟ع؟ را از آن حضــرت روایــت 

ى_ رجــوع نمــود. محــّدث نــور
که منکر آن ها شده اند. 2. غیر از افراد شاذی 
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4. ابن حبان البستی، صاحب »الصحیح«، متوفی 354 هـ.ق.

5. حافــظ ابوحســین محّمــد بــن حســین آبری ســجزی، صاحــب كتاب »مناقب الشــافعی«، 

متوفی 363 هـ.ق.

6. امام ابوسلیمان خطابی، صاحب »معالم السنن«، متوفی 388 هـ.ق.

7. امام بیهقی، صاحب »السنن الکبری«، متوفی 458 هـ.ق.

كتاب »الشفاء«، متوفی 544 هـ.ق. 8. قاضی عیاض، صاحب 

ــرة فــی أحــوال المــوت و أمــور اآلخــرة«،  كتــاب »التذك ۹. قرطبــی مفســر مشــهور، و صاحــب 

متوفــی 671 هـــ.ق.

ــی  ــنة«، متوف ــاج الس ــه »منه ــادی از جمل ی ــهور و ز ــای مش كتاب ه ــب  ــه، صاح ــن تیمی 10. اب

728 هـــ.ق.

كتاب »تهذیب الکمال«، متوفی 742 هـ.ق. 11. ابوالحجاج مزنی، صاحب 

ــی 748  ــتدرک«، متوف ــص المس ــه »تلخی ــادی از جمل ی ــای ز كتاب ه ــب  ــی، صاح 12. ذهب

هـ.ق.

یــادی از جملــه »المنــار المنیــف فــی الصحیــح و  كتاب هــای ز 13. ابــن قیــم، صاحــب 

الضعیــف«، متوفــی 751 هـــ.ق.

النهایــة«،  و  »البدایــة  جملــه  از  یــادی  ز كتاب هــای  صاحــب  ابن كثیــر،  عمادالدیــن   .14

هـــ.ق. متوفــی 774 

15. حافــظ بــن حجــر عســقانی، صاحــب »فتــح البــاری« و »تذهیــب التهذیــب«، متوفــی 

852 هـــ.ق.

كتــاب »فتــح المغیــث فــی شــرح ألفیــة الحدیــث«، متوفــی  ی، صاحــب  16. حافــظ ســخاو

۹02 هـ.ق.

یــادی از جملــه »العــرف الــوردی فــی أخبــار المهــدی«،  كتاب هــای ز 17. ســیوطی، صاحــب 

متوفــی ۹11 هـ.ق.
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كتاب »سبل السام«، متوفی 1182 هـ.ق. 18. محّمد بن اسماعیل صنعانی، صاحب 

كتاب »الرد علی الرافضة«، متوفی 1206 هـ.ق. 1۹. محّمد بن عبدالوهاب، صاحب 

كتــاب »النیــل األوطــار«، متوفــی  20. قاضــی محّمدعلــی شــوكانی، صاحــب »التفســیر« و 

1250 هـــ.ق.

21. شــیخ محّمــد بشــیر شهســوانی، صاحــب كتــاب »صیانــة اإلنســان عــن وسوســة دحان«، 

متوفی 1326 هـ.ق.

كتــاب »عــون المعبــود شــرح ســنن أبــی  22. شــیخ شــمس  ا  لحق عظیم  آبــادی، صاحــب 

داود«، متوفــی 132۹ هـــ.ق.

جامــع  شــرح  األحــوذی  »تحفــة  كتــاب  صاحــب  كفــوری،  مبا عبدالرحمــن  شــیخ   .23

هـــ.ق.  1353 متوفــی  الترمــذی«، 

كــه قائــل  كوچــک از علمــای بســیاری از اهــل تســّنن هســتند  افــراد مذكــور، نمونــه ای 

بــه خــروج مهــدی؟ع؟ در آخرالزمــان، بنــا بــر احادیــث واردۀ صحیــح از پیامبرخــدا؟لص؟ 

كــه همــۀ ایــن افــراد، اهــل روایــت و درایــت و متخصــص و بــه  می باشــند. شــکی نیســت 

گذشــته از این كــه از اهــل تحقیــق بودنــد،  اصطــاح خبــره در ایــن زمینــه هســتند. اینــان 

كــه در حکــم مرجــع امــورات مــردم و اهــل جــرح و تعدیــل، تصحیــح و  كســانی هســتند  از 

كیفیــت بوده انــد. در ادامــه، بــه روایاتــی چنــد از بــزرگان  كمیــت و  تضعیــف، علــم و دیــن، 

اهــل تســّنن در ایــن زمینــه اشــاره می شــود:

یت صحیح و متواتر هستند 1_ قرطبی: احادیث مهدو

ــه  ــوره توب ــه 33 از س ــه مبارك ــل آی ــود در ذی ــیر خ ــنن در تفس ــل تس ــهیر اه ــر ش ــی، مفس قرطب

یســد: می نو

»وقـال السـدی: ذاك عنـد خـروج المهـدى ال یبقـی أحـد إال دخـل فـي اإلسـالم أو 
أدى الجزیـة وقیـل: المهدی هو عیسـی فقـط وهو غیر صحیح ألن األخبار الصحاح 
قـد تواتـرت علـی أن المهـدي مـن عتـرة رسـول اهلل؟لص؟]و آلـه[ فـال یجـوز حملـه 
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علـی عیسـی«1؛ یعنـی: »سـدی گفتـه: ایـن وعـده خداونـد در زمـان خـروج حضـرت 

کـه  کسـی باقـی نمی مانـد؛ مگـر ایـن  کـه  مهـدی؟ع؟ تحقـق می یابـد، همـان زمانـی 

مسـلمان می شـود یـا جزیـه پرداخـت می کنـد. گفتـه شـده اسـت که مهـدی، همان 

یرا روایات صحیح  عیسی ؟ع؟ است نه کس دیگری. این سخن درست نیست ؛ ز

بـه صـورت متواتـر نقل شـده اسـت که مهدی ایالم از نسـل رسـول خـدا؟لص؟ ]وآله[ 

اسـت؛ پـس جایـز نیسـت کـه آن را بـر عیسـی؟ع؟ حمـل کنیـم«.

كافر یت متواتر معنوی است و منکر آن  ینی حنبلی: روایات مهدو 2_ سفار

كتــاب لوامــع  ینی الحنبلــی متوفــای 1188ق، در  محمــد بــن أحمــد بــن ســالم الســفار

ــدان  ــت. او از فرزن ــوی اس ــر معن ــت متوات ی ــات مهدو ــه روای ك ــد  ــح می كن ــة، تصری ــوار البهی األن

كــس منکــر حضــرت  كــه بــر اســاس روایــات هــر  فاطمــه زهــرا؟اهع؟ اســت و ســپس می گویــد 

كافــر اســت: مهــدی؟ع؟ شــود، 

»ومنهـا »: أي مـن أشـراط السـاعة التـي وردت بهـا األخبـار وتواتـرت فـي مضمونهـا 

ثـار أي مـن العالمـات العظمـی وهي أولهـا أن یظهر اإلمام المقتـدي بأقواله وأفعله  اآل

للنبـوة  الخاتـم  هـو  آلـه[  ]و  النبـي؟مص؟  أن  کمـا  بعـده  إمـام  فـال  للئمـة  »الخاتـم« 

والرسـاله فـال نبـي وال رسـول بعـده. وأمـا نسـبه فإنـه مـن أهـل بیـت رسـول اهلل؟مص؟ 

]وآلـه[. ثـم إن الروایـات الکثیـرة واألخبـار الغزیـرة ناطقـة أنـه مـن ولـد فاطمـة البتـول 

ابنـه النبـي الرسـول؟مص؟ ]و آلـه[ ورضـي عنهـا وعـن أوالدهـا الطاهریـن، و جـاء فـي 

ى اإلمـام الحافـظ ابن  بعـض األحادیـث أنـه مـن ولـد العبـاس واألول أصـح... وقـد رو

اإلسـکاف بسـند مرضـی إلـی جابـر بـن عبـد اهلل رضـي اهلل عنهمـا قال قال رسـول اهلل 

کفـر«. فاإلیمـان  کـذب بالمهـدي فقـد  کفـر ومـن  کـذب بالدجـال فقـد  او آلـه: »مـن 

بخـروج المهـدي واجـب کمـا هو مقرر عنـد أهل العلم ومدون فی عقائد أهل السـنة 

الحسـن  بـن  أنـه محمـد  أیضـا لکنهـم زعمـوا   الشـیعة  أهـل  وکـذا عنـد  والجماعـة 

1. األنصاري القرطبی، ابو عبد اهلل محمد بن أحمد، الجامع ألحکام القرآن، ج8، ص 122�
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کمـا تقـدم؛1 یعنـی: »خـروج حضـرت مهـدی؟ع؟ یکـی از عالمت هـای  العسـکري 

قیامـت اسـت کـه روایـات در ایـن باره وارد شـده اسـت و مضمون ایـن روایات متواتر 

کـه امامـی  اسـت. یکـی از عالمت هـای بـزرگ قیامـت و نخسـتین آنهـا ایـن اسـت 

کـردار او اقتـدا شـود. او خاتـم امامـت  کـه الزم اسـت بـه گفتـار و  ظهـور پیـدا می کنـد 

کـه رسـول خـدا؟مص؟  اسـت و هیـچ امامـی پـس از او نخواهـد آمـد. همـان طـوری 

]وآلـه[ خاتـم نبـوت و رسـالت بـود و هیـچ نبـی و رسـولی بعـد از او نخواهـد آمـد. امـا 

یـرا روایـات  کـه او از خانـدان رسـول خـدا ؟مص؟]و آلـه[ اسـت. ز نسـب او: بـه درسـتی 

کـه ثابـت می کنـد او از نسـل فاطمـه، دختـر  بسـیاری در ایـن بـاره وارد شـده اسـت 

رسـول خدا؟مص؟ ]وآله[ اسـت. در برخی از روایات آمده اسـت که او از نسـل عباس 

اسـت؛ ولـی روایـات دسـته اول صحیـح تـر هسـتند. امـام و حافـظ ابـن اسـکاف بـا 

سـند مقبـول از جابـر بـن عبـد اهلل نقـل کرده اسـت که رسـول خدا؟مص؟]وآلـه[ فرمود: 

کافر شـده اسـت و هر کس خروج مهدی را  کند،  »هر کس خروج دجال را تکذیب 

کافر شـده اسـت«. پس ایمان به خروج مهدی واجب  تکذیب کند، به درسـتی که 

اسـت؛ چنانچـه اهـل عمـل بـر همیـن اعتقـاد هسـتند و از اعتقـادات  اهـل س نـت 

کـه شـیعیان نیـز بـر ایـن مسـأله اعتقـاد  و جماعـت نیـز بـه شـمار مـی رود. همان طـور 

کـه مهـدی همـان محمـد بـن الحسـن العسـکری اسـت«. دارنـد؛ امـا گمـان  کرده انـد 

كافر است! یت شود،  كس منکر مهدو 3_ بن باز مفتی اعظم عربستان: هر 

عبــد العزیــز بــن بــاز مفتــی اعظــم ســابق عربســتان ســعودی، یکــی از چهره هــای سرشــناس 

یت را پذیرفتــه و احادیث  كــه اعتقاد بــه مهدو وهابیــت در زمــان معاصــر نیــز، از كســانی اســت 

آن را متواتر دانســته اســت:

»فأمــر المهــدی أمــر معلــوم واألحادیــث فیــه مســتفیضة بــل متواتــرة متعاضــدة، وقــد 
حکــی غیــر واحــد مــن أهــل العلــم: تواترهــا کمــا حــکاه األســتاذ فــي هــذه المحاضــرة، 

یـــه، ج 2،  ثر ــرار األ ــوار الهیـــة وســـواطع األسـ ــالم، لوامـــع األنـ یني الحنبلـــی، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن سـ  1. الســـفار
ص 70�
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ــا لکثــرة طرقهــا واختــالف مخارجهــا وصحابتهــا ورواتهــا  ی ــرا معنو ــرة توات وهــي متوات
وألفاظهــا، فهــي بحــق تــدل علــی أن هــذا الشــخص الموعــود بــه أمــره ثابــت وخروجــه 
یــت، یــک مســأله قطعــی اســت و احادیــث در ایــن  حــق...«؛1 یعنــی: »مســأله مهدو
زمینــه مســتفیضه و بلکــه متواتــر هســتند و همدیگــر را تقویــت می کننــد. چندیــن 
کرده انــد چنانچــه اســتاد در همیــن مجلــس نیــز  نفــر از اهــل علــم تواتــر آن را بازگــو 
یــاد و  یــرا طــرق آن بســیار ز کــرد. ایــن روایــات متواتــر معنــوی اســت؛ ز آن را حکایــت 
یــاد اســت و بــا الفــاظ متعــدد نقــل شــده اســت؛ پــس  ناقلیــن از صحابــه و دیگــران ز
ــی و  ــده، قطع ــده داده ش ــخص وع ــن ش ــدن ای ــه آم ک ــد  ــت می کنن ل ــتی دال ــه درس ب

خــروج او حــق اســت ...«.

4_ عظیم آبادی: احادیث مهدی منتظر متواتر است.

شــمس  الحــق عظیم آبــادی صاحــب شــرِح ســنن ابــی  داوود _ عنــوان المعبــود _، در ایــن 
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ُبو داود 
َ
ــِة ِمْنُهــْم أ ِئّمَ

َ ْ
َمْهــِدّيِ َجَماَعــٌة ِمــَن األ

ْ
َحاِدیــَث ال

َ
ُجــوا أ َمْهــِدّيِ ِفــي َصاَلِتــِه َوَخّرَ

ْ
ِبال

ْســَنُدوَها 
َ
ُموِصِلــّيُ َوأ

ْ
ــی ال

َ
ــو َیْعل ُب

َ
ــّيُ َوأ َبَراِن ِکــُم َوالّطَ َحا

ْ
اُر َوال ــّزَ َب

ْ
بــن َماَجــْه َوال والترمــذي و

َحــَة َوَعْبــِد اهلِل ْبــِن 
ْ
بــن ُعَمــَر َوَطل بــن عبــاس و َحاَبــِة ِمْثــلَ َعِلــّيٍ و ــی َجَماَعــٍة ِمــَن الّصَ

َ
ِإل

َة  َبــاَن َوُقــّرَ َمَة َوَثْو
َ
ّمِ َســل

ُ
ّمِ َحِبیَبــَة َوأ

ُ
ُخــْدِرّيِ َوأ

ْ
ِبــي َســِعیٍد ال

َ
َنــٍس َوأ

َ
ْیــَرَة َوأ ِبــي ُهَر

َ
َمْســُعوٍد َوأ

ِإْســَناُد  ــِن َجــْزٍء رضــي اهلل عنــه َو َحــاِرِث ْب
ْ
ــِن ال ــِد اهلِل ْب ــّيِ َوَعْب ِهاَلِل

ْ
ــّيٍ ال ــاٍس َوَعِل ــِن ِإَی ْب

کــه در طــول  ِء َبْیــَن َصِحیــٍح َوَحَســٍن َوَضِعیــٍف«؛2 یعنــی: »بــدان 
َ

َحاِدیــِث َهــُؤال
َ
أ

1. ابن باز، عبدالعزیز بن عبداهلل، مجموع فتاوی و مقاالت متنوعه، ج4، 99-98. 
2. محّمد اشرف، عون المعبود وحاشیة ابن القیم، ج11، ص243� 
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اعصــار، مشــهور بیــن همــه اهــل اســالم، ایــن اســت کــه حتمــًا، در آخرالزمــان، مردی 

کــه دیــن را یــاری، و عــدل را آشــکار می کنــد...  از اهــل بیــت )؟مهع؟( ظهــور می کنــد 

نامــش، مهــدی اســت و عیســی، بعــد از مهــدی یــا هــم زمــان با مهــدی، نــزول، و او را 

در کشــتن دجــال یــاری، و در نمــاز بــه او اقتــدا می کنــد. احادیــث مربــوط بــه مهــدی 

ــن ماجــه،  ــوداوود، ترمــذی، اب ــد، از آن جملــه اســت، اب ــزرگان آورده ان را عــّده ای از ب

کــم، طبرانــی، ابویعلــی. ســند ایــن احادیــث، برخــی، صحیــح و برخــی  بــزار، حا

دیگــر، حســن و یــا ضعیــف اســت«.

بررســی  بــه  ایمانــی،  فقیــه  مهــدی  اثــر  الســنه«،  اهــل  عنــد  المهــدی  »االمــام  كتــاِب 

یــت اشــاره شــده اســت،  كــه در آن هــا بــه موضــوع مهدو كتــب اهــل ســنت  مجموعــه ای از 

ــا  ــاب، ب كت ــت.  ــده اس ــته ش ــال 1402 ق نوش ــی و در س ــان عرب ــه زب ــاب ب كت ــن  ــردازد. ای می پ

دو مقدمــه از مؤلــف آغــاز شــده و مطالــب در دو جلــد، دربردارنــده شــصت و هفــت منبــع، 

یــت، رد مخالفیــن، روایــات مربــوط بــه  دربــاره حیــات امــام مهــدی ؟جع؟، اثبــات مهدو

كــه از نگاشــته های علمــای اهــل ســنت  ی اســت  مهــدی؟ع؟، وجــود واقعــی امــام و ظهــور و

برگزیــده شــده اســت. 

كــه ازعبدالــرزاق بــن  همــام  ترتیــب مؤلفــان و مقــاالت شــان، بــه ترتیــب تقــدم زمانــی اســت 

ــت. از  ــده اس ــم ش ــر( خت ــری )معاص ــی مص ــد بیوم ــه محّم ــاز و ب ــای 211 ق آغ ــی متوف صنعان

مؤلفــان رســاله های فــوق، پنجــاه تــن جــزء پیشــینیان و ده تــن از معاصران انــد. 

ــات،  ــد، وف ــال تول ــر س ــی ب ــنده آن مبن ــدی از نویس ــات مفی ــاب، اطاع كت ــر  ــدای ه در ابت

دوران زندگــی و تالیفــات او ارائــه شــده اســت. 

گیــری از اعترافــات و منابــع و مآخــذ مخالفیــن  یــت بــا بهــره  انگیــزۀ مؤلــف، اثبــات مهدو

ــرای ســندیت بیشــتر، عیــن مطلــِب آن هــا را بــدون حــروف نــگاری مجــدد، در  ذكــر شــده و ب

كنــار هــم آورده اســت.
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نتیجه آن که:

كــه دنیــا را پــر  كــه در آخرالزمــان، مــردی ظهــور می كنــد  فریقیــن بــر ایــن قــول متفق انــد 

كــه تمــام جهــان را فــرا خواهــد  كــرده و دولــت حــق را برپــا می ســازد؛ دولتــی  از عــدل و داد 

كریمــة قــرآن از جملــه: 105 ســورة انبیــا, 5 قصــص, 32  گرفــت. ایــن دیــدگاه بــه اســتناد آیــات 

كثریــت قریــب بــه اتفــاِق اهــل تســّنن بــا شــیعیان اتفــاق نظــر دارنــد بــر  و 33 توبــه و ... اســت. ا

كــرم؟لص؟ بــه آن هــا در احادیــث  كــه رســول ا گانــه ای اســت  كــه مهــدی از خلفــای دوازده  ایــن 

گــون بشــارت داده اســت.  گونا

لقــب  را »محــّدث عصــر«  او  كــه  اهــل ســّنت  البانــی، محــّدث معاصــر  الدیــن  ناصــر 

اثــر،  ایــن  اســت.  نمــوده  قلم فرســایی  مهــدی؟ع؟  دربــارۀ  خــود  آثــار  از  یکــی  در  داده انــد، 

ــۀ "التمــّدن اإلســامّیه" چــاپ دمشــق، 
ّ
كــه در مجل مقالــه ا ی بــا عنوان"حــول المهــدّی" اســت 

ی در انتهــای ایــن مقالــه چنیــن نتیجه گیــری می كنــد: منتشــر شــده اســت. و

»ان خالصــة القــول ان عقیــدة خــروج المهــدی عقیــدة ثابتــة متواتــرة عنــه؟ص؟ یجــب 
کمــا قــال  االیمــان بهــا النهــا مــن امــور الغیــب، و االیمــان بهــا مــن صفــات المتقیــن 
1 و  �بِ ...<�  �یْ

عنَ
ْ
ال �بِ و�نَ  ِم�نُ وأْ ُ �ی �نَ  �ی دن

َّ
ال �ن   �ی �ت

ُم�تَّ
ْ
ِلل ِه ُهدًى  �ی �ن َ��یْ�بَ  ا�بُ لا  ِك�ت

ْ
ال ِلَك  >الم دن تعالــی: 

ــر...«؛2 یعنــی: »خالصــۀ ســخن این کــه  ان انکارهــا ال یصــدر اال مــن جاهــل او مکاب
کــه بــه صــورت متواتــر، از رســول  عقیــدۀ خــروج مهــدی، عقیــده ای ثابــت اســت 
ــی  ــور غیب ــه ام ــون از جمل ــت؛ چ ــب اس ــه آن واج ــان آوردن ب ــیده و ایم اهلل؟لص؟ رس
کــه ایمــان بــه آن هــا، از جملــه صفــات افــراد مّتقــی اســت؛ چنان کــه خداونــد  اســت 
بــراى  نیست؛سراســرش  شــکی  هیــچ  کتــاب  ایــن  در  الــم   « می فرمایــد:  متعــال 
ّیــت را،  کــه بــه غیــب ایمــان دارنــد...« قضّیــۀ مهدو پرهیــزکاراْن هدایــت اســت. آنــان 

1. بقره: 3-1�
ــه التمــّدن اإلســالمّیه، ج22، ص 642-646؛ فقیــه ایمانــی، 

ّ
2. البانــی، ناصرالدیــن، حــول المهــدّی، مجل

مهــدی، اإلمــام المهــدی عنــد أهــل الّســنه، ص 602.  ترجمــه فارســی ایــن مقالــه، تحــت عنــواِن »پاســخ بــه 
چنــد پرســش دربــاره مهــدی« در مجلــه ســفینه بــه شــماره 12، پاییــز 1385، ص 107- 114 بــه چــاپ رســیده 

اســت.
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تنها کسی انکار می کند که جاهل است یا مکابره1 می کند���«�

شــیعه نیــز در ایــن عقیــده، هماننــد اعتقــادات دیگــر، مطلبــی خــارج از ســاختار اصیــل 

اســام، بــه وجــود نیــاورده اســت، بلکــه همــواره اســتناد واعتقــادات خویــش را عرضــه نمــوده 

پشــتوانه نظــرات فکــری خــود را از نفــس اســام آشــکار ســاخته اســت. امامّیــه، عقیــدۀ خــود  و

كــرم؟لص؟  یــت را بــا اســتناد بــه عقــل و قــرآن وحدیث هــای وارده از پیامبــر ا بــه اصــل مهدو

ــد.  ــات می كن ــه معصــوم؟مهع؟ اثب وائم

1. ستیزه _ منازعه.



 فصل  چهارم:

 نقد رویکرد برقعی در فهم آیات
  و بی اساس پنداشتن روایات 

 تأویلی شیعه در آیاِت
استخالف، استضعاف، میراث و اظهار دین
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تمهید

كتــاب »بررســی علمــی در احادیــث مهــدی« و در بــاِب »اآلیــات  ابوالفضــل برقعــی در 

كــه بــر اســاس روایــات  المؤّولــه بقیــام القائــم« بــه بررســی آیاتــی از قــرآن مجیــد پرداختــه اســت 

شــیعی، بــه حضــرت مهــدی ؟جع؟ و قیــام ایشــان تأویــل شــده اند. برقعــی در مســیر نقــد 

روایــات، اشــکاالتی بــر روایــات وارد ســاخته و بــر اســاس مبانــی تفســیرِی خویــش، بــه شــرح و 

یــده اســت.  ــه مبــادرت ورز تفســیر آی

ــاب  كت ــود در  ــتار خ ــی از نوش ــع مختلف ــی در مواض ــت، برقع گذش ــتر  ــه پیش ك ــور  همان ط

 "بررســی علمــی در احادیــث مهــدی"، بــا اشــاره بــه چهــار آیــه، آن هــا را مهمتریــن دســتاویز برای

كتاب خود می نویسد:  "مهدی سازان" می داند! برای نمونه در قسمتی از 

ــه  ــه 5 ســوره قصــص و آی ــه و آی ــه )انبیــاء 105( و آیــه 33 ســوره توب کــه ایــن آی »بــدان 
55 ســوره نــور بیــش از ســایر آیــات قــرآن مــورد ســوء اســتفاده خرافــه فروشــان قــرار 
گرفتــه و حتــی بــرای آلــودن ذهــن بی آالیــش نوجوانــان آیــات مذکــور را بــا توجیهــات 
بی مناســب در کتــب درســی نیــز وارد کرده انــد؟! لــذا بایــد در مــورد آیــات فــوق بیشــتر 

تامــل و تدبــر شــود«.1 

از ایــن رو مفّصل تریــن اشــکاالت وارده از ناحیــۀ برقعــی در ذیــل ایــن آیــات آمــده اســت 

كــه در ایــن فصــل، ابتــدا بــه آن پرداختــه می  شــود.

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 164، ص 152�
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كیــد، بــه  بعــد از پاســخ گویی بــه شــبهات وارده از ناحیــۀ برقعــی در چهــار آیــۀ مــورد تأ

گفتنــی اســت آیــات بــر اســاس  اشــکاالت برقعــی در ذیــل آیــات دیگــر پرداختــه خواهــد شــد. 

ــه وارد ســاخته، تبویــب شــده اند. ــه آی ــر روایــت و ناظــر ب كــه برقعــی ب ــوع اشــکالی  ن
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پـس از رحلـت پیامبراكـرم؟لص؟، بـا شـکل گیرِی سـقیفه، امر خافت به خلفا منتقل شـد و 

كه انتخاب خلیفه ریشه در آیات و روایات دارد، یکی از دغدغه های  از آن زمان، این موضوع 

كـه در نظـر  آیـۀ اسـتخاف1 اسـت  آیـات،  ایـن  از  بـوده اسـت. یکـی  دانشـمندان اهـل تسـّنن 

مان و مفّسـران اهل تسـّنن جایگاهی ویژه در مبحث خافت دارد و از جمله مسـتندات 
ّ
متکل

اصلـی آنـان در اثبـات خافـت خلیفـۀ نخسـت و دیگـر خلفـا بـه شـمار مـی رود. اهـل تسـّنن 

كـه از یـک سـو تنهـا بـر خلفـا منطبـق شـود و از  گونـه ای تحلیـل كننـد  كوشـیده اند مفـاد آیـه را بـه 

سـوی دیگـر بـه رد و ابطـال هـر نـوع تحلیل و تفسـیری كـه امکان تطبیق بر غیرخلفا وجود داشـته 

 ،> اِلحا�تِ الّصَ وا 
ُ
َعِمل َو  كْم  ِم�نْ وا  َم�نُ

آ
ا �نَ  �ی ِ دن

َّ
ال >َوَعَ�اهلُل  از ایـن رو معتقدنـد عبـارت  باشـد بپردازنـد. 

خطـاب بـه صحابـه و حاضـران در عصـر نزول اسـت. در این میان ابوالفضـل برقعی، عقیده ای 

كـه آیـه را بـه خلفـا تطبیـق دهـد و  شـبیه بـه اهـل تسـّنن دارد و بـا اسـتدالالتی مشـابه، می كوشـد 

هم چـون آلوسـی2 امـام مهـدی؟ع؟ را بـه دلیـل حاضـر نبـودن در عصـر نـزول، از مصداق هـای آیه 

خـارج  كـرده و بـر خـاِف مفّسـر یـاد شـده، مهـدی را موهـوم بدانـد.

در مقابــل، احادیــث شــیعی، قــوم موعــود را ائّمــۀ اطهــار و امــام مهــدی و یــاران آن حضــرت 

معّرفــی می كننــد؛ ضمــن آن كــه وقــوع ایــن وعــده در صــدر اســام باطــل بــوده و تحّقــق آن را بــه 

عصــر ظهــور امــام مهــدی؟ع؟ اختصــاص می دهــد.3 

1. نور: 55�
2. آلوسی، محّمد بن عبداهلل، روح المعانی، ج9، ص 396�

بــر شــناخت  کیــد  بــا تأ نــور  کبــر، تفســیر تطبیقــی آیــۀ 55  بــه: بابایــی، علــی ا بــرای مطالعــه بیشــتر ر.ک   .3
�1399 پاییــز   ،68 شــماره  ســفینه،  مســتضعفین، 
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4-1-1. آیۀ  استخالف و شأن نزول آن

�نَ  �ی دن
َّ
ُه ال

َ
كــه می فرمایــد: >َوَعَ� الّل آیــۀ اســتخاف، آیــۀ پنجــاه و پنجــم از ســورۀ نــور اســت 

َو  ِلِهْم  �بْ
�تَ ِم�نْ  �نَ  �ی دن

َّ
ال �نَ 

َ
ل �نْ اْس�تَ َکَما  ْ��نِ 

أَ
ا

ْ
ال �نِی  ُهْم 

�نَّ ِل�نَ �نْ ْ��تَ �یَ
َ
ل اِلحا�تِ 

َ
الّص وا 

ُ
َعِمل َو  ْم 

ُ
ك ِم�نْ وا  َم�نُ

آ
ا

 �بی  
و�نَ

ُ
ِ�ک ْ ُ�ش �نى  لا �ی ُدو�نَ ْع�بُ َ  �ی

ً
ا ْم�ن

أَ
ِهْم ا ْو�نِ ْعِد �نَ َ ُهْم ِم�نْ �ب �نَّ

َ
ل ّدِ �بَ �یُ

َ
ُهْم َو ل

َ
ى  ل �ن ی اْ��تَ ِ دن

َّ
ُهُم ال �نَ ُهْم د�ی

َ
�نَّ ل �نَ ِ

ّ
َمك �یُ

َ
ل

1.> و�نَ اِس�تُ �ن
ْ
ال َك ُهُم  ول�أِ

أُ
ا

�نَ ِلَك  ْعَد دن َ �ب  �َ َو َم�نْ َک�نَ  
ً
ا �أ �یْ

َ سش

كــرم؟لص؟ و مســلمانان بــه مدینــه  كــه پیامبــر ا در شــأن نــزول ایــن آیــه آمــده اســت: زمانــی 

كّفــار بــر علیــه آنــان دســت بــه شمشــیر بردنــد؛  گرفتنــد و  كــرده و در پنــاه انصــار قــرار  هجــرت 

كــه ناچــار شــدند شــب ها نیــز بــا ســاح بــه ســر برنــد و تحّمــل ایــن وضعیــت بــرای  چنــان 

تــا چــه زمانــی ایــن وضعیــت ادامــه  ایشــان ســخت بــود. بعضــی از مســلمانان  پرســیدند 

گــردد و جــز  كــه اطمینــان و آرامــش بــر مــا حکــم فرمــا  خواهــد یافــت و آیــا زمانــی خواهــد رســید 

كــه چنیــن زمانــی  از خداونــد، از كســی نهراســیم؟! آیــۀ شــریفه نــازل شــد و بــه آنــان بشــارت داد 

كــه عمــل صالــح انجــام  فــرا خواهــد رســید.2در حقیقــت، وعــدۀ خداونــد بــرای مؤمنانــی 

كــه بــه زودى جامعــۀ صالحــی مخصــوص بــه خودشــان برایشــان تــدارک  می دهنــد ایــن اســت 

می كنــد، زمیــن را در اختیارشــان می گــذارد و دینشــان را در زمیــن متمّکــن می كنــد و امنیــت 

ــار  كّف ــان و از  كــه در آن، دیگــر از منافقــان و مکــر آن ــرار می دهــد. امنّیتــی  ــرس ق را جایگزیــن ت

كننــد و چیــزى را  ــه عبــادت  ــد را آزادان ــا خداون كارشکنی هایشــان بیمــی نداشــته باشــند ت و 

شــریك او قــرار ندهنــد.3 

کــه  کارهــاى شایســته انجــام داده انــد، وعــده داده اســت  رده و  کــه ایمــان آو کســانی از شــما  1. یعنــی: »خــدا بــه 
کــرد،  کــه پیشــینیان آنــان را جانشــین ]دیگــران [  گونــه  کنــد، همــان  حتمــًا آنــان را در زمیــن جانشــین ]دیگــران [ 
کــه بــراى آنــان پســندیده بــه سودشــان اســتوار و محکــم نمایــد، و یقینــًا تــرس و بیمشــان را  و قطعــًا دینشــان را 
کــه  کــه [ فقــط مــرا بپرســتند ]و[ هیــچ چیــزى را شــریك مــن نگیرنــد. و آنــان  کنــد، ]تــا جایــی  تبدیــل بــه امنیــت 

رزنــد ]در حقیقــت [ فاســق اند«. یــژه ناسپاســی و پــس از ایــن نعمت هــاى و
2. واحــدی، علــی بــن احمــد، اســباب نــزول القــرآن، ص338؛ طبرســی، فضــل بــن حســن، مجمــع البیــان فــي 

تفســیر القــرآن، ج7، ص239؛ غــازی عنایــه، حســین، أســباب النــزول القرآنــی، ص 290�
3. طباطبایی، محّمد حسین، المیزان، ج 15، ص 151�

 فصل  چهارم
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آیـۀ اسـتخاف  بـر اسـاس قاعـدۀ جـری و تطبیـق،  آیـۀ مذكـور،  نـزول  َصـرف نظـر از شـأن 

كـه  هم چنـان جـاری اسـت و عـاوه بـر سـبب نـزول آن، می توانـد اشـاره بـه قومـی داشـته باشـد 

یـخ تفسـیر، غالـب  كـه در طـول تار در آینـده خواهنـد آمـد. "جـری و تطبیـق" مسـئله ای اسـت 

فقهـا، دانشـمندان علـوم قرآنـی و مفّسـران، بـه حقیقـِت آن معتقـد بـوده و در كتاب هـای خـود 

كـرده و بـر طبـق آن عمـل كرده انـد؛1 لیکن به عنوان یکی از اصطاحات تفسـیری  بـه آن اشـاره 

و علـوم قرآنـی در میـان مفسـران معاصـر و عمدتـًا مفّسـران و قـرآن پژوهـان ایرانـی رایـج شـده 

كار  اسـت. نخسـتین بـار عامـه طباطبایـی بـا برداشـت از اخبـاِر َجـری، ایـن اصطـاح را بـه 

بـرد و آن را در معنـای تطبیـق كلـی بـر مصـداق بـارز آن اسـتعمال كـرد.2 همانطـور كـه در فصل 

سـوم گفتـه شـد، مقصـود از ایـن قاعـده  این اسـت كه قـرآن كریم از حیث انطبـاق بر مصادیق 

متعـّدد وسـعت دارد و بـه مـوارد نـزول آیـات اختصاص ندارد؛ بلکـه در هر موردی كه به لحاظ 

كـه خـاص مـوارد اولیـه  ک بـا مـورد نـزول متحـد باشـد، جـاری می گـردد؛ ماننـد َمَثل هایـی  مـا

كـه مناسـبتش محفـوظ باشـد، جـاری می شـوند.3  نیسـتند. بلکـه در هرچیـز 

كــه دارای دو صفــِت  بــا ایــن توضیــح، در ایــن آیــه، ســه بشــارت متوّجــه مســلمانانی اســت 

"ایمــان و عمــل صالــح" باشــند:

ی زمین 1_ جانشینِی حکومت صالحان رو

2_ استقرار دین حق و مورد رضایت آنان 

3_ تبدیــل شــدِن خــوف آنــان بــه امنّیــت ]تــا  [ فقــط مــرا بپرســتند ]و[ هیــچ چیــزى را 

شــریك مــن نگیرنــد.

4-1-2. مراد از اّمت های پیشین 

ــه مســلمانان  ك ــْم"  ــْن َقْبِلِه ــَن ِم ذی
َّ
َف ال

َ
ــَتْخل ــا اْس َكَم ــارِت "  ــارۀ عب ــران را درب نظــرات مفّس

1. مجلسی، محمد باقر، بحاراألنوار، ج2، ص345�
2. طباطبایی، محّمد حسین، المیزان، ج1، صص 41- 42 و ص 153�

3. همان، ج3، ص67 �
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كــرد: گــروه تقســیم  كســانی می شــوند، می تــوان بــه ســه  جانشــین چــه 

1_ جانشــینی پیامبــران گذشــته: بعضــی مــراد از اســتخالف در ایــن آیــه را، خالفــت 
پیامبرانــی ماننــد آدم، موســی، داود، ســلیمان و...؟مهع؟ دانســته و مســتند خــود را 
آیاتــی از قــرآن قــرار داده انــد؛ چنان کــه دربــارۀ خالفــت حضــرت آدم ؟ع؟در آیــۀ ســی 

از ســورۀ بقــره آمــده اســت:

حضــرت  بــه  خطــاب  نیــز  و   »...
هتً �نَ ل�ی �نَ ْ��نِ 

أَ
ا

ْ
ال �نِی  اِعٌل  �ب ِی 

�نّ اإِ هتِ 
َ
ك َملا�أِ

ْ
ِلل َك  َ��بُّ اَل  �ت  

دنْ اإِ »>َو 

 1.>... ْ��ن
أَ
ا

ْ
ال �نِی   

هتً �نَ ل�ی �نَ اَك  �ن
ْ
َعل َ �ب ا 

�نَّ اإِ داُوُد  ا  »�ی آمــده:  داوود؟ع؟ 

قـوم  جانشـینی  را  اسـتخاف  از  مـراد  مفّسـران،  غالـب  بنی اسـرائیل:  قـوم  جانشـینِی   _2

بنی اسـرائیل بیـان كرده انـد كـه بعـد از نابـودی فرعونیـان، حکومـت صالحـان را ایجـاد كردنـد.2 

گذشــته: بعضــی دیگــر ماننــد جمــال الدیــن قاســمی و  3_ جانشــینِی مؤمنــان اّمت هــای 

مــه طباطبایــی ایــن جانشــینی را مربــوط بــه مؤمنیــن از اّمت هــای پیشــین دانســته اند. 
ّ

یــا عا

كــه  ِذیــَن ِمــْن َقْبِلِهــْم " را متناســب انبیــاء ندانســته معتقــد اســت 
َّ
عامــه طباطبایــی تعبیــِر "ال

كفــار و منافقیــن آنــان را  كــه خداونــد  گذشــته اند  مــراد از خلفــای قبــل، مؤمنــان اّمت هــای 

كــرد و مؤمنــان خالــص ایشــان را نجــات داد؛ ماننــد قــوم حضــرت نــوح، هــود، صالــح،  ک  هــا

شــعیب و...؟مهع؟.3 

كه برقعی بر آن اشکال وارد ساخته چنین است: روایت مورد نظر 

َهــا 
ُّ
ُکل ُکُتــُب 

ْ
 ال

َ
ْکِ�< َقــال ِ

ْعِد الدنّ َ وِ� ِم�نْ �ب ُ �ب ا �نِی ال�نَّ �ن �بْ ْد َک�تَ �تَ
َ
»»فــس، تفســیر القمــي  >َو ل

کبــر،  1. طبرســی، فضــل بــن حســن، مجمــع البیــان فــي تفســیر القــرآن، ج7، ص240؛ قرشــی بنابــی، علی ا
ى، حســین بــن علــی، روض الجنــان و روح الجنــان  تفســیر احســن الحدیــث ج7، ص247؛ ابوالفتــوح راز

فــي تفســیر القــرآن ، ج14، ص169�
روح  بــن عبــداهلل،  آلوســی، محمــود  اثنــی عشــری، ج9، ص275؛  تفســیر  2. شــاه عبدالعظیمی، حســین، 
المعانــی فــی تفســیر القــرآن العظیــم و الســبع المثانــی، ج9، ص393؛ واحــدی، علــی بــن احمــد، اســباب 

نــزول القــرآن، ج 2، 768 و... .
3. طباطبایــی، محّمــد حســین، المیــزان، ج15، ص 151؛ قاســمی، جمال الدیــن، تفســیر القاســمي المســمی 

یــل، ج 7، ص403� محاســن التأو
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ْصَحاُبــُه«؛ توضیــح قولــه 
َ
َقاِئــُم؟ع؟ َو أ

ْ
 ال

َ
اِلُحو�نَ < َقــال اِدَی الّصَ ها ِع�ب

ُ ِ��ش َ  �ی
ْ��نَ

اأَ
ْ
�نَّ ال

أَ
ِذْکــٌر >ا

ــال المفســرون  ــة و ق کتبنــا فــي الکتــب األخــر المنزل کلهــا ذکــر أي بعــد أن  الکتــب 
المــراد بــه التــوراة و قیــل المــراد بالزبــور جنــس الکتــب المنزلــة و بالذکــر اللــوح 

المحفــوظ«.1

4-1-3. مراد از مؤمنان و حکومت موعود 

چهــار نظریــه از ســوی مفّســران، دربــارۀ اینکــه منظــور از مؤمنیــن در عبــارِت "َوَعــَد اهلُل 

كســانی اســت و وعــدۀ الهــی شــامل چــه  اِلحــاِت" چــه  ــوا الّصَ
ُ
ذیــَن آَمُنــوا ِمْنُکــْم َو َعِمل

َّ
ال

اســت. شــده  بیــان  می شــود،  اشــخاصی 

كــرم؟لص؟و اهــل بیــت؟مهع؟: غالــب مفســران شــیعه، آیــه را در مــورد حکومــت  1_ پیامبــر ا

حضــرت مهــدی دانســته اند. بــرای نمونــه طبرســی بــا اســتناد بــه روایاتــی از امــام ســّجاد و امــام 

ــژده  ــا م ــه آن ه ــه ب ــه آی ك ــد  ــت؟مهع؟ می دان ــل بی ــرم و اه ك ــه را پیامبرا ــور از آی ــادق ؟امهع؟، منظ ص

حکومــت می دهــد و در زمــان قیــام حضــرت مهــدی ایمــن خواهنــد شــد.2 

كــرم و صحابــه  كــرم؟لص؟ و صحابــه : بعضــی معتقدنــد منظــور از آیــه پیامبــر ا 2_ پیامبــر ا
گشــتند.3 كــرده و وارثــان زمیــن  كــه بــا پیــروزی  بــر دشــمنان، حکومــت پیــدا  هســتند 

3_ خلفــای راشــدین: بســیاری از مفســران اهــل تســّنن معتقدنــد مصــداق حکومــت 

ــی را  ــرزمین های بزرگ ــان س ــرا آن ــت؛ زی ــده اس ــر ش ــدین ظاه ــای راش ــت خلف ــود، در خاف موع

ــد.4  گرداندن ــم  ك ــامی حا ــه اس ــر جامع ــت را ب ــد و امنی ــر دادن ــن را نش ــد، دی كردن ــح  فت

1. مجلسی، محّمد باقر، بحار األنوار، ج 51، ص 47، ح 6�
ــان  ــع البی ــن، مجم ــن حس ــل ب ــی، فض ــي، ص288؛ طبرس ــرات الکوف ــیر ف ــم، تفس ــن ابراهی ــرات ب ــی، ف کوف  .2
فــي تفســیر القــرآن، ج7، ص240؛ قبیســی عاملــی، محّمدحســن، البیــان الصافــی لــکالم اهلل الوافــی، ج 3، 

ص 443�
ــد،  ــن محم ــن ب ــم، عبدالرحم ــاف، ج3، ص251؛ ابن ابی حات ــر، الکش ــن عم ــود ب ــری، محم ــد: زمخش 3. مانن

ــم، ج 8، ص 2627( ــرآن العظی ــیر الق تفس
 4. مانند: فخر رازی، محّمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج24، ص413؛ آلوسی، محمود بن عبداهلل، روح المعانی
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ــا رّد تعییــن شــخص خاصــی بــرای  مــه طباطبایــی ب
ّ

4_ مؤمنــاِن دارای عمــل صالــح: عا

ــان  ــه همــۀ آن ــراد اّمــت اســامی و ن ــاره بعضــی از اف ــه شــریفه درب ــه معتقــد اســت، آی منظــور آی

ــا اهــل  ــه  و ی ــا صحاب كــرم؟لص؟ ی ــه فقــط رســول ا ــر اینکــه مقصــود از آی اســت و هیــچ دلیلــی ب

كــه ایمــان و عمــل صالــح داشــته باشــد  بیــت؟مهع؟ باشــند، وجــود نــدارد؛ بلکــه هــر فــردی 

ــرد.1  ــرار بگی ــه ق ــر آی ــور نظ ــد منظ می توان

مــه  طباطبایــی بعــد از بیــان ویژگی هــای جامعــه مطلــوب مــورد نظــر آیــه، بــا اســتناد بــه 
ّ

عا

ــل تحقــق  ــات، تشــکیل چنیــن جامعــه ای را فقــط در زمــان مهــدی موعــود قاب بعضــی از روای
می دانــد.2

آیــۀ  در  مهــدی؟ع؟  بــودِن  موعــود  دانســتِن  رأی  بــه  تفســیر  و  برقعــی   .4-1-4
ف ســتخال ا

كتــاب خویــش، موعــود دانســتِن مهــدی؟ع؟ در آیــۀ  برقعــی پــس از ذكــر آیــۀ  اســتخاف در 

اســتخاف را ســوء اســتفاده خوانــده می نویســد: 

کــه ماننــد آیــه 5 و 6  کــه بــه اســتخالف شــهرت یافتــه، از آیاتــی اســت  »آیــه فــوق 
ســوره قصــص و آیــه 32 و 33 ســوره توبــه و آیــه 105 ســوره انبیــاء، بســیار مــورد ســوء 
اســتفاده و تفســیر بــه رأی قــرار می گیــرد، لــذا ضــرور اســت کــه بیش از ســایر آیــات، در 
کتــاب دیگــر خــود ارجــاع می دهــد:  مــورد آن تأّمــل شــود«. وی ســپس خواننــده را بــه 

»ر.ک: برقعــی، عــرض اخبــار اصــول بــر قــرآن و عقــول، بــاب 70، ح 3«�3 

برقعــی بــرای اثبــات عقیــدۀ خــود، مبنــی بــر این كــه موعــود در آیــه  مزبــور، امــام مهــدی؟ع؟ 

كــه از آن هــا بــا عناویــن زیــر یــاد می كنیــم و بــا بیــان نــکات  كــرده اســت  نیســت، دالئلــی ارائــه 

 فــی تفســیر القــرآن العظیــم و الســبع المثانــی، ج9، ص395؛ نحــاس، احمــد بــن محّمــد، اعــراب القــرآن، 
ج 3، ص 101�

1. طباطبایی، محّمد حسین، المیزان، ج15، ص154�
2. همان، ص155�

3. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 180�
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كــدام از آن هــا را نشــان می دهیــم: علمــی، بطــان هــر 

4-1-4-1. در هم آمیختِن معانِی مختلف واژۀ »استخالف« 

كتــاِب "عــرض اخبــار اصــول بــر قــرآن و عقــول" اســت، معانــِی مختلــف از واژۀ  برقعــی در 

كــه اشــتقاقات  "خلــف" را درهــم آمیختــه و در معــرض دیــد خواننــده قــرار می دهــد؛ آیاتــی 

كار رفتــه اســت، پشــت ســر هــم آورده و ســپس این چنیــن  مربــوط بــه ایــن واژه در آن هــا بــه 

می كنــد: نتیجه گیــری 

كســـانی  كـــه ایـــن جانشـــینان بـــه جـــای  »هـــر عاقـــل منصفـــی بـــه ســـادگی می فهمـــد 

كـــه هـــم نـــوع خودشـــان و دارای ســـنخّیت بـــا ایشـــان بوده انـــد، فـــی المثـــل تردیـــد  نشســـته اند 

كـــه در  كـــه حضـــرت داوود؟ع؟ جانشـــین ســـتمگرانی از قبیـــل »جالـــوت« شـــده  نیســـت 

حکومـــت بـــر مـــردم، تابـــع هـــوای نفـــس بوده انـــد. نـــه اینکـــه داود جانشـــین و خلیفـــة خـــدا شـــده 

ــرای انصـــراف ذهـــن از معنـــای  ــرآن بـ ــور جانشـــین خـــدا بـــود، می بایســـت قـ ــر منظـ گـ باشـــد. ا

گردیـــده، قرینـــه ای در آیـــه قـــرار مـــی داد، در حالـــی  كـــه بـــه زبـــان قـــوم پیامبـــر نـــازل  قریـــِب آیـــه ای 

گـــردد، عـــاری  كـــه موجـــب انصـــراف ذهـــن از معنـــای قریـــب  كـــه آیـــات از هرگونـــه قرینـــه ای 

كـــه منظـــوِر آیـــه نـــه آن معنایـــی  كنـــد  كـــه بّینـــه ای اقامـــه  اســـت. از ایـــن رو بـــر مّدعـــی اســـت 

ــود«.1  یافـــت می شـ ــاظ در ــه از الفـ كـ اســـت 

گرفته است2: ی برای آن در نظر 
ّ
كل ابن فارس در معجم مقاییس، سه معنای 

كنــد: "أن یجــي ء شــي ء بعــد شــي ء  1_ جا نشــین: چیــزی بعــد از چیــزی بیایــد و آن را اقامــه 

ــُف  
َ
ــدرش اســت: "هــو َخل ــرای پ ــی ب ــف و جانشــین خوب

َ
یقــوم" ماننــد این كــه بگوینــد: او َخل

كــه بعــد از طــرِف اّول آمــده و قائــم  بیــه" . خلیفــه را از آن جهــت خلیفــه می گوینــد 
َ
ِصــْدٍق مــن أ

انــی َیجــی ُء َبعــد األّوِل قائمــًا مقاَمــه" 
َ

 الّث
َ

یت خافــًة ألّن مــا ُســّمِ
َ
مقــام او می شــود: "إّن

ئّمه؟مهع؟خلفــاء اهلل عــّز و جــلّ فــی  1. برقعــی، ابوالفضــل، عــرض اخبــار اصــول بــر قــرآن و عقــول، بــاب 70 ]اّن األ
تــی منهــا یؤتــی[، ص 481�

ّ
ارضــه وابوابــه ال

2. ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، ج2، صص 211-210�
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كــه می گوینــد: ایــن پشــت  ُف قــّدام ماننــد این كــه مشــهور اســت 
َ

2_ پشــت ســر آمــدن: ِخــا

ســر مــن و ایــن جلــوی مــن اســت: یقــال: "هــذا خلفــی ، و هــذا قّدامــی و هــذا مشــهور"    

ــف  
َ
كــردن: التغّیــر ماننــد این كــه بــوی دهــان كســی تغییــر كنــد: "َخل 3_ متغّیــر شــدن: تغییــر 

كــرده اســت، عمــل ننمایــد: "و یقــال وَعَدنــی   كــه  ــر" و یــا این كــه فــردی بــه وعــده ای  ُفــوه، ِإذا تغّیَ

فُته" 
ْ
فأخل

ْفُتُه " را جعــِل خلیفــه می دانــد و می گویــد: 
َ
كاربــرِد "اْســَتْخل هم چنیــن فّیومــی بــه صراحــت، 

كــه  ُتــُه َخِلیَفــًة«؛ یعنــی: »او را خلیفــه قــرار دادم«. ســپس اضافــه می كنــد 
ْ
ْفُتُه ( َجَعل

َ
»)اْســَتْخل

خلیفــه بــه معنــای ســلطان اعظــم اســت و هــم می توانــد در معنــای فاعلــی و هــم در معنــای 

كــه بعد از كســی ]كه جانشــین اوســت[  گــر فاعلــی باشــد، از ایــن روســت  مفعولــی قــرار بگیــرد. ا

گــر در معنــای مفعولــی باشــد، خداونــد او را خلیفــه قــرار داده اســت: می آیــد. هم چنیــن ا

ــَف ( 
َ
ــُه )َخل ّنَ

َ
ــاًل أِل ــوَن َفاِع ْن َیُک

َ
ــوُز أ ــِم َفَیُج ْعَظ

َ ْ
َطاِن األ

ْ
ــل ــی الّسُ ــُة( ِبَمْعَن َخِلیَف

ْ
ــا )ال ّمَ

َ
»أ

ــًة(  ــُه )َخِلیَف
َ
ــی َجَعل

َ
ّنَ اهلل َتَعال

َ
 أل

ً
ــوال ْن َیَکــوَن َمْفُع

َ
ــَدُه و َیُجــوُز أ ْى َجــاَء َبْع

َ
ــُه أ

َ
ــْن َقْبل َم

 1�»> ْ��نِ
اأَ

ْ
�نَ  �نِی ال لا�أِ ْم  �نَ

ُ
ك

َ
َعل َ ی �ب ِ دن

َّ
ــی  >ُهَو ال

َ
 َتَعال

َ
َکَمــا َقــال ــَه َجــاَء ِبــه َبْعــَد َغْیــِرِه  ّنَ

َ
ْو أِل

َ
أ

كــه آدم  كام برقعــی باطــل می شــود؛ زیــرا برقعــی مّدعــی اســت  بــا دّقــت در ســخن فّیومــی، 

و داوود ؟امهع؟"خلیفه اهلل" نیســتند: 

کــه حضــرت داوود؟ع؟ جانشــین ســتمگرانی از قبیــل »جالــوت«  »تردیــد نیســت 
کــه در حکومــت بــر مــردم، تابــع هــوای نفــس بوده انــد. نــه اینکــه داود جانشــین  شــده 

و خلیفــة خــدا شــده باشــد«.2 

اّما فیومی در این باره می نویسد: 

ــّص ِبذِلــَك   آلَدَم و َداُوَد ِلــُوُروِد الّنَ
َّ

َضاَفــة إال
ْ

 )َخِلیَفــُة اهلِل( باإل
ُ

 ُیَقــال
َ

 َبْعُضُهــْم َو ال
َ

»َقــال

1. فیومی، أحمد بن محمد، المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر، ج 2؛ ص178�
ئّمه؟مهع؟خلفــاء اهلل عــّز و جــلّ فــی  2. برقعــی، ابوالفضــل، عــرض اخبــار اصــول بــر قــرآن و عقــول، بــاب 70 ]اّن األ

تــی منهــا یؤتــی[، ص 481�
ّ
ارضــه وابوابــه ال
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کار بــردِن لفــِظ  ِقَیــاُس...«؛ یعنــی: »بعضــی می گوینــد بــه 
ْ
 َیُجــوُز، َو ُهــَو ال

َ
و ِقیــل

کــه در مــورد آنــان نــص وجــود  »خلیفــه اهلل« جــز بــرای حضــرت آدم و حضــرت داوود 
کــه جایــز اســت ]کــه لفــِظ »خلیفــه  دارد، جایــز نیســت. برخــی دیگــر نیــز معتقدنــد 
کار بــرده شــود[ و ایــن یــک  اهلل« را بــرای حضــرت آدم و حضــرت داوود ؟امهع؟ بــه 

قیــاس اســت ...«.

كشــیده و معنایــی دیگــر ارائــه می دهــد و آن گاه  برقعــی، خــود از معنــای ظاهــر دســت 

كــرده و می گویــد: دیگــران را متهــم بــه تحمیــل معنــای خــود بــر آیــه 

کــه منظــوِر آیــه نــه آن معنایــی  کنــد  کــه بّینــه ای اقامــه   »از ایــن رو بــر مّدعــی اســت 
یافــت می شــود!«.1 کــه از الفــاظ در اســت 

گفتــه می شــود: ظاهــر لفــظ و "زبــان قــوم"، در افــادۀ معنــای "خلیفــۀ خــدا در  در پاســخ 

ا داُوُد  كــه می فرمایــد: >�ی زمیــن" بــرای حضــرت داوود و حضــرت آدم ؟امهع؟ واضــح اســت؛ آن جــا 

 3.>... هتً �نَ ل�ی ْ��نِ �نَ
اأَ

ْ
اِعٌل �نِی ال ِی �ب

�نّ هتِ اإِ
َ
ك َملا�أِ

ْ
َك ِلل اَل َ��بُّ دنْ �ت ...«؛2 و یــا »َو اإِ ْ��ن

اأَ
ْ
 �نِی ال

هتً �نَ ل�ی اَك �نَ �ن
ْ
َعل َ ا �ب

�نَّ اإِ

کالم شیخ طوسی در بیان برقعی 4-1-4-2. خالف نمایِی 

كــه نظــر شــیخ  تــی چنــد، وانمــود می كنــد  برقعــی بــا ذكــر نــام شــیخ طوســی و نــگارش جما

بــا او همســو اســت و در این بــاره می نویســد: 

»شــیخ طوســی در تفســیرش موســوم بــه »التبیــان« فرمــوده در ایــن آیــه خــدای متعــال 

کــه آنــان را در ایــن ســرزمین  بــه مؤمنیــن و نیکــوکاران از اصحــاب پیامبــر وعــده داده 

کــم ســازد همچنان کــه بنــی اســرائیل را در منطقــه شــام  مشــرکین، جانشــین و حا

یــان، اســکان داد و ایــن اســتخالف و تمّکــن در زمــان  کــردن زورگو پــس از نابــود 

ــّز و  ــاء اهلل ع ئّمه؟مهع؟خلف ــاب 70 ]اّن األ ــا، ب ــول، بی ت ــرآن و عق ــر ق ــول ب ــار اص ــرض اخب ــل، ع ــی، ابوالفض 1. برقع
تــی منهــا یؤتــی[، ص 481� 

ّ
ــه ال جــلّ فــی ارضــه وابواب

گفتیم:[ اى داود! همانا تو را در زمین جانشین ]و نماینده خود[ قرار دادیم «. 2. ص: 26؛ یعنی: »]و 
ردگارت بــه فرشــتگان فرمــود: مســلمًا مــن جانشــینی در زمیــن  3. بقــره: 30؛ یعنــی: »و ]یــاد کــن [ هنگامــی کــه پــرو

قــرار خواهــم داد«.
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 نقد رویکرد برقعی در فهم آیات
 و بی اساس پنداشتن روایات

کــه دشــمنانش شکســت خوردنــد و دعــوت آن  کــرم؟لص؟ تحّقــق یافــت  پیامبــر ا

حضــرت آشــکارگردید و دینــش کمــال یافــت و نعــوُذ بــاهلل از این کــه بگوییــم خداونــد 

ــت  ــت اس ــی درس ــیخ طوس ــول ش ــش ]ق ــان حیات ــرم در زم ک ــول ا ــرای رس ــش را ب دین

ــا  ــه آن ه ک ــر؟لص؟ را  ــاب پیامب ــم« اصح ــظ »منک ــه لف ــه ب ــا توج ــه ب ــر این ک ــروط ب مش

نیــز مخاطــب آیــه و مرجــع »ُکــم« بوده انــد، مشــمول وعــده الهــی بدانــد، چنان کــه 

حضــرت علــی آن هــا را مشــمول وعــده الهــی دانســته اســت[ تمّکــن نبخشــید تــا بعد 

کردنــد«.1  کســانی دیگــر تمّکــن دیــن او را فراهــم  از او 

همو در پانوشت می نویسد: 

کــه مفّســرین شــیعه از جملــه شــیخ طوســی و ابوالفتــوح رازی و ...  »مخفــی نمانــد 
ایــن قــول را کــه آیــه فــوق، راجــع بــه مهــدی اســت آورده انــد اّمــا بایــد توّجــه داشــت کــه 
کــرده  ل   شــیخ طوســی قــول اّول را در صــدر اقــوال دیگــر آورده و بــرای آن اســتدال

ً
اّوال

کــه قــول دّوم مــورد اتفــاق  کــرده  و ثانیــًا از قــول دوم دفــاع نکــرده اســت و اعتــراف 
مفّســرین نیســت...«.2 

ــه نظــر  ــی ب ــه صــورت اجمال ــوان ب ــار شــیخ طوســی، می ت ــا تّتبــع در برخــی آث حــال آن كــه ب

كــه بــه طــور قطــع، بــا مطلبــی  شــیخ دربــارۀ آیــه  55 از ســورۀ مباركــۀ نــور پــی ُبــرد. نظراتــی 

كــه برقعــی اّدعــا می كنــد و آن را بــه شــیخ نیــز نســبت می دهــد، متفــاوت و بلکــه در ســوِی 

مخالــف اســت. بــرای نمونــه در ذیــل، بــه چهــار مــورد اشــاره می شــود:

کالم شیخ طوسی در تبیان  .1

گفته انــد: مقصــود از  كــه  كام را  بــر خــاف اّدعــای برقعــی، شــیخ طوســی در تبیــان، ایــن 

اِلحــاِت" خلفــای راشــدین هســتند، و بــر ایــن نظــر  ــوا الّصَ
ُ
ذیــَن آَمُنــوا ِمْنُکــْم َو َعِمل

َّ
"َوَعــَد اهلُل ال

ــه  ــاب اإلمام كت ــه  ــر را ب ــات مفّصل ت ــدۀ توضیح ــرده و وع ك ــود دارد را رد  ــرین وج ــاع مفّس اجم

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 180�
2. همان، پانوشت ص 180�



فصل چهارم:حضرت مهدی؟جع؟ رایت هدایت

162

اّتفــاق  مــورد  بــه حضــرت مهــدی؟ع؟  آیــه  ایــن  تأویــل  باشــد،  گفتــه  این كــه  نــه  می دهــد. 

ــت:  ــرین نیس مفّس

ــم، و  ــا علیه ــون منصوص ــزم أن یک ــة لل ــتخالف االمام ــراد باالس ــلمنا أن الم ــو س »و ل
ذلــك لیــس بمذهــب اکثــر مخالفینــا، و إن اســتدلوا بذلــك علــی صحــة إمامتهــم 
ــی  ــول حت ــاء الرس ــم خلف ــة، و انه ــر اآلی ــم بغی ــوت إمامته ــی ثب ــوا عل ــوا أن یدل احتاج
تتناولهــم اآلیــة. فــان قالــوا: المفســرون ذکــروا ذلــك. قلنــا: لــم یذکــر جمیــع المفســرین 
ذلــك ... و قــال أهــل البیــت؟مهع؟ إن المــراد بذلــك المهــدي؟ع؟... و قــد اســتوفینا 
کتــاب االمامــة، فــال نطــول بذکــره_ هاهنــا_ و قــد تکلمنــا علــی  مــا یتعلــق باآلیــة فــي 

نظیــر هــذه اآلیــة ...«.1 

کالم شیخ طوسی در تلخیص الّشافی  .2

كتــاِب الّشــافی2 بی شــک مــورد تأییــد و نظــر شــیخ طوســی قــرار داشــته  مطالــب منــدرج در 

كــه خــود در  ــی  كتاب ــه نوشــتن تلخیــص الشــافی نمــوده اســت؛  ــدام ب ــر همیــن اســاس، اق و ب

مقّدمــۀ آن، اذعــان دارد عــاوه بــر تلخیــص، مطالبــی بــه آن افــزوده اســت.3 

كلیـــد واژۀ "تمّکـــن" و "اســـتخاف"  گفتگـــو، بـــا دو  كتـــاب بعـــد از ذكـــر آیـــۀ مـــورد  در ایـــن 

كام مخالفیـــن _كـــه می گوینـــد تمّکـــن و اســـتخاف  بحـــث آغـــاز می  شـــود و وجوهـــات 

ــتدالالتی  ــا اسـ ــپس بـ ــن و سـ ــاد _ تبییـ ــاق افتـ ــام اّتفـ ــدر اسـ ــۀ صـ گانـ ــه  ــای سـ ــان خلفـ در زمـ

كـــه آیـــه، منظـــوری جـــز "امامـــت" دارد، رد می شـــود: اّول این كـــه بـــر  اســـتوار، ایـــن معنـــا را 

كـــه عمـــل صالـــح  اســـاس محتـــوای آیـــه، ایـــن تمّکـــن و اســـتخاف مختـــص مؤمنینـــی اســـت 

دارنـــد و ابتدائـــًا ایـــن ایمـــان بایـــد اثبـــات شـــود. دوم این كـــه ]می گوینـــد[ مـــراد از اســـتخاف، 

1. طوسی، محّمد بن حسن، تبیان، ج 7، ص457�
بــاره امامــت تألیــف ســید مرتضــی علــم  کالمــی در کتابــی  2. الشــافی فــی اإلمامــة و ابطــال حجــج العامــة، 
کتــاب را در پاســخ بــه شــبهات قاضــی عبدالجبــار معتزلــی  الهــدی)355ق ـ436 ق(. ســید مرتضــی ایــن 

ــارۀ امامــت نوشــت. درب
3. طوسی، محّمد بن حسن، الشافی، ص 61�
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ــِی  ــاِی "در پـ ــه معنـ ــه اســـتخاف بـ كـ ــا ایـــن اســـت  ــه معنـ امامـــت و خافـــت نیســـت؛ و بلکـ

گـــر این طـــور باشـــد، ایـــن اســـتخاف  گذشـــته آمـــدن" اســـت. در پاســـخ می گویـــد ا اّمت هـــای 

كـــه  ـــام رســـول خـــدا بـــود  ـــا زمـــان حکومـــت عمـــر و ابوبکـــر بـــه تأخیـــر نیفتـــاده اســـت بلکـــه در اّی ت

گردیـــد و از ســـویی صاحـــب پیروزی هـــا و انتشـــار  از طرفـــی جانشـــین اّمت هـــای پیشـــین 

كـــه خداونـــد دینـــش را بـــرای  گردیـــد. و پنـــاه می بریـــم بـــه خـــدا از این كـــه بگوییـــم  دیـــن و ... 

كثـــرت فتـــوح و غلبـــه بـــر  پیامبـــر تمکیـــن نکـــرده اســـت! از طرفـــی دیگـــر، تمکیـــن بـــه معنـــای 

گـــر این طـــور باشـــد دیـــن تـــا بـــه امـــروز تمّکنـــی پیـــدا نکـــرده اســـت؛ چـــرا  كـــه ا ُبلـــدان نیســـت؛ 

كّفـــار موجـــود اســـت  كثـــرت فتـــوح مســـلمانان وجـــود نـــدارد و ســـرزمین های بســـیاری از  كـــه 

كـــه عمـــر  كـــرد  كـــه توّســـط مســـلمانان فتـــح نشـــده اســـت. چـــه این كـــه بنـــی امّیـــه بـــادی را فتـــح 

و ابوبکـــر موفـــق بـــه فتـــح آن هـــا نشـــده بودنـــد!

گانـــه اســـت،  وجـــه دیگـــر آن كـــه برهـــان شـــما بـــرای اثبـــات این كـــه تمکیـــن دربـــارۀ خلفـــای ســـه 

ـــم،  ـــام ایـــن ســـه خلیفـــه ندیده ای كـــه مـــا تمکیـــن را جـــز در اّی گـــر در جـــواب بگوینـــد  چیســـت؟ و ا

گـــر هـــم  كـــه زمـــان پیامبرخـــدا نیـــز موجـــود اســـت. ا گـــر ُمـــراد تنهـــا فتوحـــات باشـــد،  می گوییـــم ا

ـــه  ـــه گانه، ب ـــای س  خلف
ّ

ـــد، اال ـــر باش ـــین پیامب ـــام و جانش ـــم مق ـــی قائ كس ـــم  ـــا ندیدی ـــه م ك ـــد  بگوین

گـــر این طـــور اســـت، دیگرانـــی نیـــز  كرده ایـــد و ا آن هـــا می گوییـــم شـــما بحـــث را بـــر امامـــت بـــار 

ـــر ایـــن ســـخن اجمـــاع دارنـــد  كـــه مفّســـرین ب جانشـــین پیامبـــر شـــده اند... شـــما مّدعـــی هســـتید 

اِلحـــاِت"، خلفـــای راشـــدین هســـتند؛ حـــال  ـــوا الّصَ
ُ
ذیـــَن آَمُنـــوا ِمْنُکـــْم َو َعِمل

َّ
كـــه منظـــور از "ال

ـــد و نیـــز علمـــای  ـــه اّمـــت رســـول خـــدا دارن ـــاس، نظـــر ب ـــن عّب ـــرادی هماننـــد مجاهـــد و اب آن كـــه اف

كرده انـــد؛ ایـــن مســـئله خـــود، اّدعـــای اجمـــاع را باطـــل  اهـــل بیـــت بـــه قیـــام اهـــل بیـــت؟مهع؟ معنـــا 
می كنـــد«.2،1

ِذیــَن آَمُنــوا ِمْنُکــْم و...« فلــم نجــد هــذا التمکــن و 
َّ
1. »و اســتدلوا أیضــا علــی ذلــك بقولــه تعالــی: »َوَعــَد اهلُل ال

االســتخالف فــي األرض ... ثــم المــراد باالســتخالف هاهنــا لیــس هــو االمامــة و الخالفــة علــی مــا ظنــوه_ بــل 
المعیــن فیــه بقاؤهــم فــي اثــر مــن مضــی مــن القــرون و جعلهــم عوضــا منهــم و خلفــا ...«.

2. طوسی، محّمد بن حسن، تلخیص الشافی، ج 3، صص 112- 115�
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یارتــی وارده از ناحیــۀ امــام  كتــاب ز شــیخ طوســی بــه عنــوان یــک محــّدث رجالــی، در ایــن 

كــه در آن آمــده اســت: صــادق؟ع؟ در روز عاشــورا نقــل می كنــد 

ْبـِن  َجْعَفـِر  اهلِل  َعْبـِد  ِبـي 
َ
أ ِدي  َسـّیِ ـی 

َ
َعل ـُت 

ْ
َدَخل  :

َ
َقـال ِسـَناٍن  ْبـُن  اهلِل  َعْبـُد  ى  »َرَو

ُهّمَ 
َّ
َعاِء َو ُقـل  ... الل

ُ
ا الّد

َ
ـٍد؟ع؟ ِفـي َیـْوِم َعاُشـوَراَء  ... ُثـّمَ اْرَفـْع َیَدْیـَك َو اْقُنْت ِبَهـذ ُمَحّمَ

ْوَقاتًا َمْحُموَدًة َمْسُعوَدًة ُتْوِشُك ِفیَها َفَرَجُهْم َو ُتوِجُب 
َ
امًا َمْشُهوَدًة َو أ ّیَ

َ
ُهْم أ

َ
 ل

ْ
... َو اْجَعل

ـَت َو 
ْ
ـَك ُقل ُمْنـَزِل َفِإّنَ

ْ
ِکَتاِبـَك ال ْوِلَیاِئـَك ِفـي 

َ
َکَمـا َضِمْنـَت أِل ِفیَهـا َتْمِکیَنُهـْم َو َنْصَرُهـْم  

ُهْم ِفـي  َیْسـَتْخِلَفّنَ
َ
اِلحـاِت ل ـوا الّصَ

ُ
ِذیـَن آَمُنـوا ِمْنُکـْم َو َعِمل

َّ
: »َوَعـَد اهلُل ال َحـّقُ

ْ
ـَك ال

ُ
َقْول

ُهـْم 
َ
ـِذي اْرَتضـی  ل

َّ
ُهـْم ِدیَنُهـُم ال

َ
َنـّنَ ل ُیَمّکِ

َ
ِذیـَن ِمـْن َقْبِلِهـْم َو ل

َّ
َف ال

َ
َکَمـا اْسـَتْخل ْرِض 

َ ْ
األ

ْکِشـْف  ُهـّمَ َفا
َّ
ْمنـًا َیْعُبُدوَنِنـي ال ُیْشـِرُکوَن ِبـي َشـْیئًا« الل

َ
ُهـْم ِمـْن َبْعـِد َخْوِفِهـْم أ ّنَ

َ
ل ُیَبّدِ

َ
َو ل

ـوم«.1  َحـُد َیـا َحـّيُ َیـا َقّیُ
َ
 ُهـَو َیـا أ

َّ
ـّرِ ِإال

ُ
 َیْمِلـُك َکْشـَف الّض

َ
َتُهـْم َیـا َمـْن ال ُغّمَ

كــه  كــه آمــده اســت_ ایــن مســئله را  توضیــح آن كــه شــیخ، بــا تأییــد ایــن دعــا، _ همان گونــه 

آیــه  مذكــور دربــارۀ حضــرت مهــدی؟ع؟ اســت، اعــام مــی دارد.

کالم شیخ طوسی در الغیبه  .4

كــه در  شــیخ طوســی در بخــِش رّد واقفیــه، روایتــی طوالنــی از امــام صــادق؟ع؟ آورده 

ــت طوالنــی شــدن غیبــت حضــرت مهــدی؟ع؟ 
ّ
آن، ابتــدا حضرتــش ســخنانی دربــارۀ عل

كــه موجــب می شــود حــّق محــض و ایمــان خالــص از غیــر آن معلــوم  می فرماینــد. غیبتــی 

كــه ممکــن اســت چــون  كســانی  كــی دارد و نیــز  كــه طینــت ناپا كســی از شــیعیان  شــود و هــر 

كننــد، نفــاق ورزنــد،  اســتخاف و تمکیــن و امنّیــت منتشــره در عهــد قائــم؟ع؟ را احســاس 

از دیــن بیــرون رود.

ســپس مفّضــل از حضرتــش دربــارۀ قــول نواصــب، مبنــی بــر این كــه معتقدنــد ایــن آیــه 

1. طوسی، محّمد بن حسن، مصباح المتهجد و سالح المتعبد، ج 2، صص785-782�
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مربــوط بــه خلفــای راشــدین اســت، پرســش می شــود. آن حضــرت می فرماینــد: 

»خداونــد قلــوب نواصــب را هدایــت نمی کنــد، چــه زمانــی دینــی کــه خــدا و رســولش 

از آن خشــنود بوده انــد متمّکــن و اســتوار و برقــرار بــوده و امنّیــت در میان اّمت منتشــر 

و خــوف از قلوبشــان رخــت بربســته و شــّك از ســینه هاى آنهــا مرتفــع شــده اســت؟ 

کــه مســلمین مرتــّد شــدند  آیــا در عهــد آن خلفــاى ســه گانه؟ یــا در عهــد علــی؟ع؟ 

کّفــار بــه وقــوع پیوســت؟«.1  و فتنه هایــی برپــا شــد و جنگ هایــی بیــن مســلمین و 

خاصــه آن كــه، شــیخ طوســی در آثــار مختلــف مکتــوب خویــش، بــر خــاف اّدعــای 

برقعــی مصــداق وعــده داده شــدگان در ایــن آیــه را امــام مهــدی و یــاران ایشــان می دانــد و در 

ــت.2  ــرده اس ك ــتدالل  ــف، اس ــع مختل ــاب در مواض ــن ب ای

4-1-4-3. مغالطه  برقعی در ارائۀ  نظر طبرسی

برقعی هم چنین سخن طبرسی را موافق خود جلوه داده و در پانوشت می نویسد: 

»...شیخ طبرسی نیز قول اّول را قبل از سایر اقوال آورده است...«.3 

ی بـا بیـان جملـۀ: »شـیخ طبرسـی نیـز قـول اّول را قبـل از سـایر اقـوال آورده اسـت«، بـه  و

كـه نظـر نهایـی مرحـوم طبرسـی بـا نظـر او مطابقـت دارد. حـال  خواننـده چنیـن القـا می كنـد 

كـه نظر مختار خـود را در قالِب آوردِن نخسـتین  كار مفّسـرین همیشـه ایـن نیسـت  آن كـه روال 

كـرده باشـند. چنان كـه دربـارۀ آیـۀ مـورد بحث، طبرسـی در تفسـیر خود، پـس از نقل  قـول بیـان 

كـه  گفتـه شـده ذیـل ایـن آیـۀ شـریفه، بـه ذكـر قـول معصومـان؟مهع؟ از ایـن آیـه _  تمامـِی اقـوال 

همانـا تأویـل ایـن آیـه بـه حکومـت حضـرت مهـدی؟ع؟ اسـت _ می پـردازد و اعـام مـی دارد 

كـه: »تمـام ائمـه طاهریـن بـر ایـن مطلب اجمـاع دارند و اجماع آنها حّجت اسـت. زیرا رسـول 

ــا  کثــر مــن أن تحصــی ذکرن 1. شــیخ طوســی پــس از نقــل حدیــث بیــان می کنــد: »و األخبــار فــي هــذا المعنــی أ
ــه الکتــاب...«.  طرفــا منهــا لئــال یطــول ب

2. همان.
3. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، پانوشت ص 181�
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خـدا فرمودنـد: "مـن در میـان شـما دو یـادگار گران بهـا باقـی می گـذارم: كتـاب خـدا و عترتم. از 

هـم جـدا نمی شـوند تـا بـر سـر حـوض بـر مـن وارد شـوند" وانگهـی هنـوز مسـلمانان و مؤمنیـن در 

كـه خداوند به این  ى زمیـن قـدرت كامـل پیـدا نکرده انـد. بنابرایـن باید در انتظار روزى بود  رو

وعـده خـود جامـه عمـل بپوشـد زیـرا خـدا خلـف وعـده نمی كنـد«.1 

4-1-4-4. مغالطه  برقعی در ارائه  نظر ابوالفتوح رازی

برقعــی، طــی عبــارِت »ابوالفتــوح رازی نیــز قــول اّول را اقــوی دانســته اســت«، ســخنی را بــه 

ایــن مفّســر نســبت می دهــد و حــال آن كــه ابوالفتــوح بــر خــاف اّدعــای برقعــی، پــس از تقســیم 

ــه ظهــور  ــوط ب ــه را مرب ــا اســتدالالتی متقــن، آی ــول، ب ــه ســه ق ــه ب ــارۀ ایــن آی ــوال مختلــف درب اق

ــد.2  ــدی؟ع؟ می دان مه

از  آیــه  مــراد  بــاب این كــه  قــول در  ابوالفتــوح می گوید: ســه  برقعــی،  بــر خــاف مّدعــای 

كســانی هســتند وجــود دارد:3  كــه در زمیــن بــدون خــوف مکنــت می  یابنــد، چــه  افــرادی 

كـــه خداونـــد آنـــان  كـــه معتقدنـــد مـــراد از آنـــان، تمامـــِی اّمـــت پیامبـــر هســـتند  كســـانی   _1

كـــه خداونـــد زمیـــن را از وجـــود جـــاّن  كـــرده اســـت. همان طـــور  گذشـــته  را خلیفـــۀ اّمت هـــای 

كـــرد و بـــه اّمـــت  ک  گذشـــته پـــا كافـــران و اّمت هـــای  كـــرد و بـــه آدم؟ع؟ داد، زمیـــن را از  ک  پـــا

محّمـــد داد. 

كردنــد  كــه بعــد از رســول خــدا خافــت  گفته انــد: مــراد صحابــه  ای هســتند  2_ و بعضــی 

كــه خداونــد در عهــد ابوبکــر، بعضــی  ]كــه عبارتنــد از: ابوبکــر و عمــر و عثمــان و علــی[. از آن رو 

والیــات عــرب فتــح شــد و در عهــد عمــر، بعضــی از والیــات عجــم. 

كــه: مــراد بــه ایــن  كــه در تفســیر اهــل البیت؟مهع؟آمــده اســت  3_ قــول دیگــر، قولــی اســت 

1. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج 7، ص240�
2. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، پانوشت ص 181�

ــن علــی، روض الجنــان و روح الجنــان فــي تفســیر القــرآن، ج 14، صــص 169- ى، حســین ب 3. ابوالفتــوح راز
�174
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كــه رســول خــدا از خــروج او در آخــر الّزمــان خبــر داده و او را  خلیفــه، صاحــب الّزمــان اســت 

مهــدی خوانــده اســت.1 هموكــه مســلمانان بــر او اجمــاع دارنــد و تنهــا اختــاف، بــر ســر تعییــن 

مصــداق عینــی اســت.

كه شامل نکات زیر است: ابوالفتوح سپس به بررسی و نقد اقوال می پردازد 

گــر ظاهــر آیــه _ و وجــود واژۀ "وعــد" در آیــه _ نبــود، قــول اّول نزدیکتریــن قــول بــه معنــای  1_ ا

كــه هنــوز اتفــاق  آیــه بــه نظــر می رســید. چــه آن كــه »وعــده«، بــه مســئله ای اطــاق می شــود 

كــه نقــدًا موجــود هســتند _ بــود، وعــده  گــر منظــور، اّمــت رســول خــدا _  نیفتــاده اســت و ا

معنایــی نداشــت. ]رّد قــول نخســت[

2_ خداونــد در ایــن آیــه، اســتخاف را بــه خــود نســبت داده اســت؛ چنان چــه اســتخاِف 

اّمــت پیشــین را نیــز بــه خــود نســبت داده اســت. ]رّد قــول دوم[

كــه  3_ تمکیــن از آن دیــِن پســندیده و نیــز تبدیــل خــوف بــه امــن، بــه حــّدی نیســت 

خداونــد در ایــن آیــه بــه آن وعــده داده اســت. ]رّد قــول دوم[

ــه  ــار بنــدگان در آن دخیــل باشــد _ ب ــدون این كــه اختی كــه خافــت _ ب 4_ برخــی قائلنــد 

نــص ممکــن اســت )قائــان بــه امامــِت علــی؟ع؟و فرزنــدان او( و برخی معتقدنــد كه خافت، 

بــا اختیــار بنــدگان صــورت می پذیــرد )قائــان بــه امامــت صحابــه(.

كــه خافــت بــا اســتخاف  5_ در ایــن میــان، برخــی ]اندكــی از صحابــه[ نیــز قائلنــد 

ــادر و  ــی ن ــن قول ــه ای ك ــود دارد.  ــص وج ــه، ن ــت صحاب ــارۀ امام ــد و درب ــاق می افت ــد اتف خداون

گــر چنیــن نّصــی وجــود داشــت، دیگــر نیــازی بــه اجمــاع اّمــت بــر انتخــاب ابوبکــر  شــاذ اســت. ا

_ بــه اّدعــای قائــان ایــن قــول _ و نیــز وصّیــت ابوبکــر بــرای امامــت عمــر و هم چنیــن تشــکیل 

شــورای شــش نفــره بــرای انتخــاب خلیفــۀ ســوم بــه دســتور عمــر نبــود.

ــات فریقیــن،  ــرای قیــام حضــرت مهــدی ؟جع؟ در روای ــر »بعثــت« ب ــی تعبی ــژاد، ســمیرا، چرای 1. رک: مهدی ن
ص 199 تــا 228�
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معّرفــی  خلیفــه  عنــوان  بــه  را  هــارون؟مهع؟  و  داوود  آدم،  مجیــد،  قــرآن  در  خداونــد   _6

گــر چنیــن نّصــی دربــارۀ صحابــه وجــود داشــت، دیگــر احتیاجــی بــه اختیــار و  می نمایــد. ا

اجمــاع اّمــت و بیعتشــان نبــود.

كــه از دیــِن مــورد رضایــت در ایــن آیــه مــراد خداونــد اســت، همانــی اســت  7_ آن تمّکنــی 

ه ...<؛1 تمّکنــی در ایــن حــد، نــه آن روز اتفــاق افتــاد  ِ
ّ
�نِ ُکل �ی ی الّدِ

َ
ِهَ�ُه َعل �نْ كــه قــرار اســت: >... ِل�یُ

 
ً

ْرَض  ِقْســطًا َو َعــْدال
َ ْ
 األ

ُ َ
كــه: "َیْمــأ و نــه امــروز محّقــق اســت! بلکــه در روزی اتفــاق خواهــد افتــاد 

مــًا َو َجــْورًا". 
ْ
َكَمــا ُمِلَئــْت ُظل

كه تبدیل خوف به امن، مگر در بعضی مواقع بر عموم حاصل نیست.  8_ معلوم است 

كســی پوشــیده  ۹_ بــر اســاس این كــه فرمــوده: »...َیْعُبُدوَنِنــي ال ُیْشــِرُكوَن ِبــي َشــْیئًا...«، بــر 

كافــران، اندكنــد و معنــای آیــه نمی توانــد صحیــح باشــد  كــه مســلمانان در مقایســه بــا  نیســت 

كــه اجمــاع اّمــت بــر وجــود چنیــن شــخصی اجمــاع دارنــد و   بــه خافــت و امامــت مهــدی 
ّ

اال

البتــه در تعییــن مصــداق آن اختــاف دارنــد.

مهــدی؟ع؟،  آمــدِن  وعــدۀ  دربــارۀ  كــرم؟لص؟،  ا پیامبــر  از  روایاتــی  ذكــر  بــه  ســپس   _10

خصوصــًا حدیــث جابــر _ بــه تفصیــل _ می پــردازد و در انتهــا چنیــن می گویــد: »و اخبــار از 

ایــن معنــی بســیار اســت«. 

و  مهدی؟ع؟  امام  دربارۀ  را  استخاف  آیه   ابوالفتوح،  كه  است  روشن  تفاصیل،  این  با 
ل ساخته است.

ّ
یاران آن حضرت دانسته و در این باب سخن خویش را به استدالالتی مدل

ِمــْن  ذیــَن 
َّ
ال  

َ
ف

َ
اْســَتْخل »َکَمــا  در  َشــَبه  وجــه  تعییــِن  در  برقعــی  خطــای   .5-4-1-4

» ْبِلِهــْم
َ
ق

برقعی در بخشی دیگر، در یافتِن "وجه َشَبه" می نویسد: 

»ســخن شــیخ طوســی درســت اســت و آیــه خطــاب بــه حاضریــن زمــان رســول 

گرداند ...«. ز  1. توبه: 33؛ یعنی: »... تا آن را بر همه ادیان پیرو
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خــدا؟لص؟ اســت بــه دلیــل »ِمْنُکــْم« از شــما، کــه در آیــه آمــده اســت و این کــه فرمــوده 
کــه مــردم مؤمــن پیــش از  ذیــَن ِمــْن َقْبِلِهــْم« یعنــی همانطــور 

َّ
َف ال

َ
»َکَمــا اْســَتْخل

ایشــان در قســمتی از ایــن زمیــن خالفــت نمودنــد نــه همــه زمیــن، ایشــان نیــز در ایــن 
ســرزمین و نــه سراســر زمیــن، خالفــت و تمّکــن می یابنــد و ایــن وعــده تحّقــق یافــت 
کارهــای  کــه واقعــًا ایمــان داشــتند و طبــق اوامــر خــدا  و مســلمین زمــان رســول خــدا 
ــین  ــاد و جانش ــان افت ــت ایش ــه دس ــرکین ب ــار و مش کّف ــرزمین  ــد س ــته می کردن شایس

آن هــا شــدند و در اجــرای مراســم دینــی بــدون خــوف تمّکــن یافتنــد«. 1 

كــه بــه ترتیــب از مرتبــه ضعیــف  گفــت، تشــبیه از نظــر باغــت مراتبــی دارد  در پاســخ بایــد 

بــه قــوی ذكــر می شــوند:

ید  1. تمام اركان تشبیه )مشبه، مشبه به، وجه شبه و ادات تشبیه( ذكر شود؛ مانند: »ز

كاالسد فی الشجاعة« این نوع تشبیه از نظر باغت، ضعیف ترین انواع تشبیه است.

ید اسد فی الشجاعة«.  2. ترک ادات تشبیه و ذكر مشبه، مشبه به و وجه شبه. مانند: »ز

كه از مرتبه اول قوی تر است. در این تشبیه، مقداری باغت و مبالغه وجود دارد 

كــه از  كــه در آن نوعــی مبالغــه و قــوت هســت  كاالســد«  یــد  3. تــرک وجــه َشــَبه؛ ماننــد: »ز

مرتبــه دوم قــوی تــر اســت؛ زیــرا حــذف وجــه شــبه در ظاهــر عمومــی تــر اســت.

یــد اســد«. ایــن تشــبیه از قوی تریــن انــواع  4. تــرک ادات تشــبیه و وجــه َشــَبه؛ ماننــد: »ز

تشــبیه اســت؛ زیــرا مزایــای نــوع دوم و ســوم در آن نهفتــه اســت.

ــه آن  ــه ب ك ــت  ــبیه اس ــَبه و ادات تش ــه َش ــرک وج ــت، ت ــبیه در باغ ــه تش ــن مرتب ــس برتری پ
4،3.>

ً
�ا �ی  ُم�ن

ً
ا ها�تُُهْم ...< 2و >... َو ِس�ا�ب ّمَ

أُ
ُه ا ُ وا�ب �نْ

أَ
» تشــبیه بلیــغ « نیــز می گوینــد؛ ماننــد: >... َو ا

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 181�
2. احزاب: 6�

3. احزاب: 46�
4. عبدالقــادر، حســین، القــرآن والصــورة البیانیــة، ص8؛ زرکشــی، بــدر الدیــن، البرهــان فــي علــوم القــرآن، 

ج3، ص 424 و ص418�



فصل چهارم:حضرت مهدی؟جع؟ رایت هدایت

170

در آیــه  مــورد بحــث نیــز، وجــه َشــَبه در "نفــس اســتخاف" اســت و نــه در"ســرزمین" یــا 

لی   اإِ ا  �ن
ْ
ْ�َسل

أَ
ا َکما  ْم 

ُ
ك �یْ

َ
َعل  

ً
اِهدا سش َ�ُسولًا  ْم 

ُ
ك �یْ

َ
ل اإِ ا  �ن

ْ
ْ�َسل

أَ
ا ا 

�نَّ >اإِ آیــه   در  نمونــه  بــرای  آن.  از  بخشــی 

ْ�َعْو�نَ َ�ُسولا<؛1 می فرمایــد: مــا رســول خــدا را بــه ســوی شــما ]مردمــاِن عصــر نــزول[ فرســتادیم،  �نِ

كردیــم! آیــا منظــور از "َكمــا" شــباهِت مردمــاِن  گســیل  كــه بــه ســوی فرعــون رســولی  همان گونــه 

ــا منظــور، نفــِس ارســال رســول می باشــد؟! ــا فرعــون اســت و ی ــزول ب عصــر ن

4-1-4-6. ادعاِی تحقق"تمّکن بدون خوف"

كــه واقعــًا  كــرم؟لص؟  كــه خلفــای بعــد از رســول ا برقعــی در ایــن نوشــتار، مّدعــی اســت 

كّفــار و مشــركین بــه  كارهــای شایســته می كردنــد، ســرزمین  ایمــان داشــتند و طبــق اوامــر خــدا 

دســت ایشــان افتــاد و جانشــین آن هــا شــدند و در اجــرای مراســم دینــی بــدون خــوف تمّکــن 

یافتنــد!2 

یــخ خلفــا بــه دســت می آیــد، امنّیــت و عــدم وجــود  علــی رغــم اّدعــای برقعــی، آن چــه از تار

یــخ، ابوبکــر در بــدو خافــت _ در ســال های 11 و  گــواه تار خــوف در آن روزگار نیســت. بــه 

ــر  ــری[ نظی ــان پیامب ــان ]مّدعی ــور متنّبی ــد. ظه ــرو ش ــران روب ــد بح ــا چن ــری _، ب ــری قم 12 هج

طلیحــة اســدی و ُمســیلمه، ســرپیچی تعــدادی از قبائــل از پرداخــت زكات بــا انگیزه هایــی 

گروه هایــی معتقــد بودنــد اهــل بیــت پیامبــر بایــد جانشــین ایشــان  گــون و نیــز مواجهــه بــا  گونا

گردنــد و زكات را بایــد بــه آن هــا داد.

ــن  ــد. ای ــگ ش ــان وارد جن ــا آن ــت و ب ــل ِرّده _ دانس ــد _ اه ــا را مرت گروه ه ــن  ــه ای ــه هم خلیف

ــا یمــن، بحریــن و یمامــه را در  جنگ هــا، بخش هــای مختلــف ســرزمین  اســامی از مدینــه ت
گرفت.3 بــر 

کــه بــه  یتان فرســتادیم، همان گونــه  گــواه بــر ]اعمــال [ شماســت، بــه ســو کــه  1. مزّمــل: 15؛ یعنــی: »مــا پیامبــرى 
ســوى فرعــون، رســولی فرســتادیم«.

2. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 181�
یخ، ج5، ص152� 3. َمقِدسی، مطّهر بن طاهر، البدء و التار
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دوران خلفــای پــس از او نیــز، سراســر امنّیــت و آســودگی نبــوده اســت. امــام صــادق ؟ع؟در 

ضمــن ســخنانی بــه مفّضــل، چنیــن اســتدالل می فرماینــد: 

کــه ایــن  گفتــم اى فرزنــد رســول خــدا! ایــن نواصــب می پندارنــد  گویــد:  »... مفّضــل 
آیــه )یعنــی آیــه 55 ســوره نــور( در شــأن ابــو بکــر و عمــر و عثمان و علی؟ع؟ نازل شــده 
کــه  اســت، فرمــود: خداونــد قلــوب نواصــب را هدایــت نمی کنــد، چــه زمانــی دینــی 
خــدا و رســولش از آن خشــنود بوده انــد متمّکــن و اســتوار و برقــرار بــوده و امنّیــت در 
میــان اّمــت منتشــر و خــوف از قلوبشــان رخــت بربســته و شــّك از ســینه هاى آنهــا 
کــه  مرتفــع شــده اســت؟ آیــا در عهــد آن خلفــاى ســه گانه؟ یــا در عهــد علــی؟ع؟ 
کّفــار بــه  مســلمین مرتــّد شــدند و فتنه هایــی برپــا شــد و جنگهایــی بیــن مســلمین و 

وقــوع پیوســت؟...«.1 2

4-1-4-7. استفادۀ برقعی از نهج البالغه در نقد روایت 

ــه اســتخاف را  ــرای آن كــه مصــداق آی ــور و ب ــۀ 55 ســورۀ ن برقعــی در مصــداق شناســی آی

كنــد، مشــخّصًا در ســه موضــع، ســخنان  اصحــاب پیامبــر خــدا؟لص؟ و برخــی خلفــا معّرفــی 

ــد:  ی می گوی ــد. و ــر مّدعــای خویــش می دان امیــر مؤمنــان؟ع؟ را شــاهدی ب

رســول  اصحــاب  از  بســیاری  کــه   _ را  اســالم  ســپاه  نیــز  علــی؟ع؟  »حضــرت 
خــدا؟لص؟ یعنــی مخاطبیــن ایــن آیــه در آن حضــور داشــتند _ مــورد نظــر آیــه دانســته 
و بــه هنــگام جهــاد بــا ایــران بــه عمــر فرمــوده: و مــا )مّتکــی( بــر وعــده ای از خداونــد 
ــه اســت( و خــدا حتمــًا وعــده اش را محّقــق می ســازد و  هســتیم )منظــور همیــن آی
ســپاه خویــش را حتمــًا یــاری می فرمایــد )ســپاه آن زمــان را ســپاه حــق دانســته اســت 

ِبــي َبْکــٍر َو ُعَمــَر 
َ
ــْت ِفــي أ

َ
َیــَة َنَزل

ْ
ّنَ َهــِذِه اآل

َ
َواِصــَب َتْزُعــُم أ ــُت َیــا اْبــَن َرُســوِل اهلِل َفــِإّنَ َهــِذِه الّنَ

ْ
ــلُ َفُقل

َ
ُمَفّض

ْ
 ال

َ
1. »...َقــال

ُه 
ُ
ــِذي اْرَتَضــاُه اهلُل َو َرُســول

َّ
یــُن ال َکاَن الّدِ اِصَبــِة! َمَتــی  ــوَب  الّنَ

ُ
 َیْهــِدي اهلُل ُقل

َ
: ال

َ
؟ع؟؛ َفَقــال َو ُعْثَمــاَن َو َعِلــّيٍ

ِرَهــا ِفــي َعْهــِد َواِحــٍد  ــّكِ ِمــْن ُصُدو ِبَهــا َو اْرِتَفــاِع الّشَ و
ُ
َخــْوِف ِمــْن ُقل

ْ
ــِة َو َذَهــاِب ال ّمَ

ُ ْ
ْمــِن  ِفــي األ

َ ْ
نــًا ِباْنِتَشــاِر األ ُمَتَمّکِ

ُحــُروِب 
ْ
اِمِهــْم َو ال ّیَ

َ
ِتــي َتُثــوُر ِفــي أ

َّ
ِفَتــِن ال

ْ
ُمْســِلِمیَن َو ال

ْ
ــَداِد ال ِء َو ِفــي َعْهــِد َعِلــّيٍ علیــه الّســالم َمــَع اْرِت

َ
ِمــْن َهــُؤال

ــاِر َو َبْیَنُهــْم ...«. 
َ

ُکّف
ْ
َکاَنــْت َتْنَشــُب َبْیــَن ال ِتــي 

َّ
ال

کمال الدین و تمام النعمة، ج 2، صص356- 357� 2. صدوق، محمد بن علی، 
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کــه خــود بــه جــای حضــور در ســپاه  _ فــال تجاهــل_( ســپس بــه عمــر توصیــه فرمــود 
کنــد و فرمــود: تــو همچــون  در مدینــه بماَنــد و از همانجــا ســپاهیان اســالم را رهبــری 
محــور آســیا بــاش و آســیای جامعــه اســالمی را بــه وســیله مســلمین عرب بــه گردش 

ر...«.1  درآو

جهــت بررســِی صّحــت و ســقم دیــدگاه برقعــی، نگاهــی بــه متــن خطبــۀ 146 نهــج الباغــه 

و داللت هــای آن، ضــروری بــه نظــر می رســد.

الف( متن خطبۀ 146 نهج البالغه

كام برقعی از آن بهره برده شده است، به قرار زیر می باشد:  كه در  خطبه ای 

كـه نـه پیـروزى در آن بـه انبوهـی لشـکر بـود و نـه شکسـت در آن بـه انـدك  كارى بـود  »ایـن 

بـودن آن. آن دیـن خـدا بـود كـه خدایـش پیـروز گردانیـد و لشـکر او بـود كـه مهّیـاى نبـردش كرد و 

یاریـش داد. تـا بـه آنجـا رسـید كـه بایـد برسـد و پرتـوش بـر آنجـا تافـت كـه بایـد بتابـد. خداونـد ما 

را وعـده پیـروزى داده و خـدا وعـده خویـش برمـی آورد و لشـکر خـود را یـارى می دهـد. جایـگاه 

فرمانده سـپاه، همانند رشـته اى اسـت كه مهره ها را در آن كشـند، و او آنها را در كنار هم جاى 

گـرد  كـه  گـر آن رشـته بگسـلد، مهره هـا پراكنـده شـوند و هـر یـك بـه سـویی رونـد، آنسـان،  داده. ا

گـر چـه بـه شـمار انـدك هسـتند ولـی بـا وجـود اسـام  آوردنشـان هرگـز میسـر نگـردد. عربهـا امـروز ا

كن بـر جـاى. بـه  بسـیارند. و بـه سـبب اتحادشـان پیروزمنـد. تـو محـور ایـن آسـیاب بـاش و سـا

گر  نیـروى عـرب آسـیاب را بـه چرخـش در آور و آتـش جنـگ را بـه ایشـان برفـروز، نه به خـود. زیرا ا

از ایـن سـرزمین بـروى، عربهـا از اطـراف و اكنـاف پیمـان بشـکنند و كار بـه جایی كشـد كه نگه 

دارى آنچـه پشـت سـر نهـاده اى، از آنچـه رویـاروى آن هسـتی، دشـوارتر گـردد. ایرانیـان فـردا تو را 

گـر آن را قطـع كنیـد، از جنگ آسـوده شـوید. و همین  ببیننـد و گوینـد ایـن اسـت ریشـه عـرب، ا

سـبب می شـود كـه حـرص و طمعشـان در نابـود كـردن تـو افـزون گـردد.

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 181�



1-1. "آیۀ استخالف": آیۀ پنجاه و پنجم سورۀ نور  نقد رویکرد برقعی در فهم آیات
و بی اساس پنداشتن روایات...

173

 نقد رویکرد برقعی در فهم آیات
 و بی اساس پنداشتن روایات

گفتــی، خداونــد ســبحان، از آمــدن آنهــا  امــا آنچــه از آمــدن ایــن قــوم بــه جنــگ مســلمانان 

بــه جنــگ مســلمانان ناخشــنودتر از توســت و او تواناتــر اســت تــا آنچــه را ســبب ناخشــنودى 

او می شــود، دگرگــون ســازد. امــا در بــاب شــمار بسیارشــان، مــا درگذشــته هرگــز بــه پشــتگرمی 

كــه می جنگیدیــم«.1  انبوهــی ســپاه نمــی جنگیدیــم، بــه امیــد یــارى و مــددكارى خداونــد بــود 

ب( بررسی داللت خطبه 146 نهج البالغه با نگاهی به شارحان نهج البالغه

كــه  بــا مراجعــه بــه شــروح مختلــف نهــج الباغــه ذیــل خطبــۀ مذكــور، دیــده می شــود 

ـــِذي 
َّ
ـــٍة َو ُهـــَو ِدیـــُن اهلِل ال

َّ
 ِبِقل

َ
ـــُه ِبَکْثـــَرٍة َو ال ُن

َ
ال

ْ
 ِخذ

َ
ـــْم َیُکـــْن َنْصـــُرُه َو ال

َ
ْمـــَر ل

َ ْ
ا األ

َ
1. نهـــج البالغـــه، خطبـــه  146: »ِإّنَ َهـــذ

ـــَن اهلِل َو  ـــوٍد ِم ـــی َمْوُع
َ
ـــُن َعل ـــَع َو َنْح

َ
ـــُث َطل ـــَع َحْی

َ
ـــَغ َو َطل

َ
ـــا َبل ـــَغ َم

َ
ـــی َبل ُه َحّتَ

َ
ـــّد َم

َ
ُه َو أ

َ
ـــّد َع

َ
ـــِذي أ

َّ
ـــُدُه ال ـــَرُه َو ُجْن ْظَه

َ
أ

ـــِإِن اْنَقَطـــَع  ـــُه َف َخـــَرِز َیْجَمُعـــُه َو َیُضّمُ
ْ
َظـــاِم  ِمـــَن ال ـــِر َمـــَکاُن الّنِ ْم

َ ْ
ـــِم  ِباأل َقّیِ

ْ
اهلُل ُمْنِجـــٌز َوْعـــَدُه َو َناِصـــٌر ُجْنـــَدُه َو َمـــَکاُن ال

ـــُروَن  َکِثی ـــْم  ـــاًل َفُه ـــوا َقِلی َکاُن ـــْوَم َو ِإْن  َی
ْ
ـــَرُب ال َع

ْ
ـــدًا َو ال َب

َ
ـــِرِه  أ اِفی

َ
ـــْع ِبَحذ ـــْم َیْجَتِم

َ
ـــّمَ ل ـــَب ُث ـــَرُز َو َذَه َخ

ْ
َق ال ـــّرَ ـــاُم َتَف َظ الّنِ

ـــَك ِإْن  ـــْرِب َفِإّنَ َح
ْ
ـــاَر ال ـــَك َن ـــْم ُدوَن ْصِلِه

َ
ـــَرِب َو أ َع

ْ
ـــی ِبال َح ـــَتِدِر الّرَ ـــًا َو اْس ـــْن ُقْطب ـــاِع َفُک ـــُزوَن ِباالْجِتَم ی ـــاَلِم َعِز ْس ِ

ْ
ِباإل

َراَءَك  ـــی َیُکـــوَن َمـــا َتـــَدُع َو ْقَطاِرَهـــا َحّتَ
َ
ْطَراِفَهـــا َو أ

َ
َعـــَرُب ِمـــْن أ

ْ
ْیـــَك ال

َ
ْرِض اْنَتَقَضـــْت َعل

َ ْ
َشـــَخْصَت  ِمـــْن َهـــِذِه األ

ـــِإَذا  ـــَرِب َف َع
ْ
ْصـــُل ال

َ
ا أ

َ
ـــذ ـــوا َه

ُ
ـــدًا َیُقول ـــَك َغ ْی

َ
ـــُروا ِإل ـــَم ِإْن َیْنُظ َعاِج

َ ْ
ـــَك ِإّنَ األ ـــَن َیَدْی ـــا َبْی ـــَك ِمّمَ ْی

َ
ـــّمَ ِإل َه

َ
ـــْوَراِت أ َع

ْ
ـــَن ال ِم

َقـــْوِم 
ْ
ـــا َمـــا َذَکـــْرَت ِمـــْن َمِســـیِر ال ّمَ

َ
ْیـــَك َو َطَمِعِهـــْم ِفیـــَك َفأ

َ
ِبِهـــْم َعل

َ
 ِلَکل

َ
َشـــّد

َ
اْقَتَطْعُتُمـــوُه اْســـَتَرْحُتْم َفَیُکـــوُن َذِلـــَك أ

ـــا  ـــا َم ّمَ
َ
ـــَرُه  َو أ ـــا َیْک ـــی َتْغِییـــِر َم

َ
ـــَدُر َعل ْق

َ
ـــَو أ ـــَك َو ُه ـــَرُه ِلَمِســـیِرِهْم ِمْن ْک

َ
ـــَو أ ـــِإّنَ اهلَل ُســـْبَحاَنُه ُه ُمْســـِلِمیَن َف

ْ
ـــاِل ال ـــی ِقَت

َ
ِإل

ـــة«.  َمُعوَن
ْ
ْصـــِر َو ال ـــُل ِبالّنَ ـــا ُنَقاِت ُکّنَ ـــا  َم ـــَرِة َو ِإّنَ َکْث

ْ
ـــا َمَضـــی ِبال ـــُل ِفیَم ـــْن ُنَقاِت ـــْم َنُک

َ
ـــا ل ـــْم َفِإّنَ ـــْن َعَدِدِه ـــْرَت ِم َذَک

کـــه در  ر خطبـــه  کـــه ابـــن ابـــی الحدیـــد معتزلـــی، در بـــاب موقعّیـــت صـــدو بایـــد بـــه ایـــن نکتـــه اشـــاره شـــود 
کـــدام موضـــع صـــادر شـــده اســـت، _ جنـــگ نهاونـــد یـــا قادســـیه_ تشـــکیک می کنـــد؛ قـــول نهاونـــد را بـــه طبـــری 
یســـد: »و اعلـــم أن هـــذا الـــکالم قـــد اختلـــف فـــي  و قـــول قادســـیه را بـــه مدائنـــی نســـبت می دهـــد و می نو
ـــی هـــذا القـــول  ـــد و إل ـــي غـــزاة نهاون ـــي  غـــزاة القادســـیة و قیـــل ف ـــه ف ـــه ل ـــه فیهـــا لعمـــر فقیـــل قال الحـــال التـــي قال
کتـــاب  یـــخ الکبیـــر و إلـــی القـــول األول ذهـــب المدائنـــي فـــي  األخیـــر ذهـــب محمـــد بـــن جریـــر الطبـــري فـــي التار
الفتـــوح و نحـــن نشـــیر إلـــی مـــا جـــرى فـــي هاتیـــن الوقعتیـــن إشـــارة خفیفـــة علـــی مذهبنـــا فـــي ذکـــر الســـیر و 
ـــه عمـــر در جنـــگ قادســـیه  کـــه در ایـــن ســـخن ب کالم اختـــالف اســـت  ـــارۀ ایـــن  کـــه درب ـــدان  ـــام«؛ یعنـــی: »ب األی
رده اســـت و قـــول اول  کبیـــر آو یـــخ  گفتـــه شـــده و یـــا نهاونـــد. ایـــن ســـخن اخیـــر را محمـــد بـــن جریـــر طبـــری در تار
یـــم، اشـــارۀ مختصـــری  کـــه در ِســـیر و ایـــام دار را مدائنـــی در الفتـــوح و مـــا بـــه بـــه آن دو واقعـــه بـــه جهـــت روشـــی 
می کنیـــم«. ]ابـــن أبـــي الحدیـــد، عبـــد الحمیـــد بـــن هبـــة اهلل، شـــرح نهـــج البالغـــة البـــن أبـــي الحدیـــد، ج 9، 

صص97-96[
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صاحبــان شــروح یــا شــرحی ذیــل خطبــه نداده انــد1، یــا ضمــن شــرح آن اشــاره ای بــه ارتبــاط 

ایــن فــراز بــا آیــۀ اســتخاف نکرده انــد2 و یــا در متــن شــرح خویــش، فهــم خــود از عبــارت خطبــه 

مبنــی بــر پیــروزی و محقــق شــدِن وعده هــای خداونــد را، بــه آیــۀ اســتخاف پیونــد زده انــد.3 

كــه هــر اســتنادی از متــن خطبــه بــه مطلبــی خــارج از آن، نیازمنــد  گفــت  در پاســخ بایــد 

كــه در شــرح خــود بــه ایــن آیــه  كــه بــه آن مســتند شــود. نــه برقعــی و نــه دیگرانــی  قرینــه ای اســت 

كرده انــد، قرینــه ای بــر كام خــود، اقامــه ننمــوده و بیــان خویــش را مســتدل نســاخته اند.  اشــاره 

گربــرای نمونــه، حبیــب اهلل خویــی بــه ایــن آیــه اشــاره می كنــد، موضــع او بــا  ضمــن آن كــه ا

كــرده اســت، بالجملــه متفــاوت اســت. بــه دیگــر ســخن، ممکــن  كــه برقعــی اّتخــاذ  موضعــی 

اســت فهــم از خطبــه یکــی باشــد ولــی از دو موضــع مختلــف و بــا دو نتیجه گیــرِی متفــاوت!

نخســت آن كــه ســپاه عمــر را مصــداق آیــه معّرفــی نمی كنــد و بلکــه اســام را بــه عنــواِن آن 

كننــده  وعده هــای الهــی و غالــب شــونده بــر تمامــِی ادیــان، منظــور نظــر آیــه و نیــز امیــر  یافــت  در

مؤمنــان؟ع؟ می دانــد. 

كمــا  ــد  ــی نمی نمای ی معّرف ــق عمــر و دســتگاه خافــت و ــه امیرالمؤمنیــن را مواف دوم آ ن ك

نیــز در نهــج  ایــن نظــر، امیرمؤمنــان؟ع؟ در ضمــِن روایــات متعــّددی و  بــر خــاف  این كــه 

كــرم و نظــام  الباغــه، عــدم رضایــت خــود را نســبت بــه اتفاقــات پــس از رحلــت پیامبــر ا

كــم اعــام نمودنــد.4 و در نهایــت آن كــه خویــی، امــام مهــدی؟ع؟ و اصحــاب ایشــان را از  حا

مصادیــق آیــه جــدا نمی ســازد و او را موهــوم معّرفــی نمی كنــد. از ایــن رو، ولــو آن كــه فهــم برخــی 

1. ماننــد: قطــب راونــدی، ســعید بــن هبــةاهلل، منهــاج البراعــه فــی شــرح نهــج البالغــه، ج2، ص 67؛ فیــض 
ــه، ج2، ص417 و ... .  ــج البالغ ــرح نه ــه و ش ــالم، ترجم اإلس

2. مانند: عبد الحمید بن هبة اهلل، شرح نهج البالغة البن أبي الحدید، ج9، ص 95 و... .
یــی، میــرزا حبیــب، ج 9، ص 52؛ بحرانــی، میثــم بــن علــی بــن میثــم، شــرح نهــج البالغــه، ج3،  3. ماننــد: خو

ص 196 و ... .
َیــِة 

َ
ِوال

ْ
ُهــْم َخَصاِئــُص َحــّقِ ال

َ
َحــد... َو ل

َ
ــِة أ ّمَ

ُ ْ
ــٍد؟لص؟ ِمــْن َهــِذِه األ  ُیَقــاُس  ِبــآِل  ُمَحّمَ

َ
4. بــرای نمونــه نــک: خطبــه2:»ال

ِوَراَثــُة...« .
ْ
ــُة َو ال َوِصّیَ

ْ
َو ِفیِهــُم ال
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 نقد رویکرد برقعی در فهم آیات
 و بی اساس پنداشتن روایات

كنــد، بــا فهــم برقعــی و بیانــات او  از شــارحان، بــه ارتبــاط ایــن خطبــه بــا آیــۀ اســتخاف اشــاره 

متفــاوت اســت. 

كــه آیــا وافــی و مفیــد بــه اّدعاهــای برقعــی خواهــد  بنابرایــن در بررســی داللــی ایــن خطبــه 

گرفــت: بــود یــا خیــر، می تــوان اشــکاالتی را بــه شــرح زیــر در نظــر 

کت بودِن ظهور عبارات خطبه از اشاره به آیۀ »استخالف« 1. سا

كــه امیــر مؤمنــان؟ع؟،  بــا مطالعــۀ متــن خطبــۀ مــورد نظــر در كام برقعــی، مشــاهده می شــود 

كلــی، خبــر از  ضمــن ســخن خــود اشــاره ای بــه آیــۀ اســتخاف نداشــته و تنهــا بــه صــورت 

ــوٍد  ــی َمْوُع
َ
ــرای مســلمانان می دهنــد و می فرماینــد: "َنْحــُن َعل محّقــق شــدن وعــدۀ پیــروزی ب

ِمــَن اهلِل َو اهلُل ُمْنِجــٌز َوْعــَدُه َو َناِصــٌر ُجْنــَدُه"

كــه خطبــۀ 146 نهــج الباغــه بــه  بــر ایــن اســاس، می تــوان اّدعــای برقعــی را بــر ایــن مطلــب 

كشــید: اصحــاب رســول خــدا و آیــۀ اســتخاف مرتبــط اســت، بــا دالیــل زیــر بــه چالــش 

کردِن تمام وعده های خداوند به یک آیه 2. منحصر 

كــه وعــدۀ مــورد نظــر امیــر مؤمنــان؟ع؟، وعــدۀ منــدرج در آیــۀ   برقعــی ابتــدا مّدعــی اســت 

55 از ســورۀ مباركــۀ نــور اســت. مشــاهده می شــود كــه حضرتــش، هیــچ اشــاره ای بــه آیــۀ شــریفه 

ــا  كــه تنهــا وعــدۀ الهــِی ثبــت شــده در قــرآن و ی نداشــته اند؛ و نیــز ایــن مطلــب واضــح اســت 

در اســام بــه ایــن آیــه اســت منحصــر نشــده اســت.1 ایــن مســئله در احادیــث نیــز در مواضــع 

كــه  گرامــی اســام در فتــح مّکــه فرمودنــد  مختلــف قابــل پیگیــری اســت. بــرای نمونــه، رســول 

كــرد و بنــدۀ خویــش را یــاری فرمــود: »... َصــَدَق َوْعــَدُه َو َنَصــَر  خــدا وعــدۀ خویــش را محّقــق 

كــه برقعــی در جــای جــای آثــار مختلفــش، از  َعْبــَدُه  ...«.2 ایــن همــان تفســیر بــه رأیــی اســت 

آن بــر حــذر مــی دارد.

ک: روم: 6 و 60� 1. ر 
کلینی، محّمد بن یعقوب، الکافي، ج 4، ص225�  .2
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3. برحق دانستن سپاه خلیفه از زبان امیر مؤمنان؟ع؟

برقعــی بــر طبــِق اندیشــۀ خــود و تطبیــِق _ بی اســاِس _ ســخن امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــر آیــۀ 55 

از ســورۀ مباركــۀ نــور، ســپاِه مهاجــم خلیفــۀ دّوم را از زبــان امیــر مؤمنــان، ســپاه بــر حــق دانســته 

كــرده اســت.  اســت و مردمــان را بــه عــدم تغافــل نســبت بــه ایــن نکتــه دعــوت 

كــه امیــر مؤمنــان مســلمانان _ و نــه لزومــًا ســپاه خلیفــه _ را، در مقابــل ســپاه  ایــن بیــان 

كّفــار )ایرانیــان آن روزگار( پیــروز می خواننــد، می توانــد از جهــت ِاخبــار غیبــی باشــد و این كــه 

ــا  ــارِت "م ــاِن عب ــه بی ــن آن ك ــیدند. ضم ــروزی رس ــه پی ــلمین ب ــور، مس ــگ مذك ــًا در جن حقیقت

پیــروز هســتیم" و این كــه خــود را بــا ضمیــر "نحــن" داخــل آنــان دانســته اند، بی شــباهت بــا 

كــه پیامبــران برگزیــدۀ خــود، هــود، صالــح و شــعیب؟مهع؟  منطــق قــرآن مجیــد نیســت، آن گاه 
را بــرادِر بــت پرســتان می خوانــد!1

4. جهادهای ساختگی

برقعــی در میــان نوشــتار خــود، حملــۀ ســپاه خلیفــۀ دّوم بــه ایــران را، "جهــاد" می خواَنــد. 

در ایــن رابطــه، احمــد صبحــی منصــور بــر فتوحــات خلفــا، ســه اشــکال عمــده وارد می كنــد: 

كــه همــه دفاعــی بودنــد، تهاجمــی بــود. دوم این كــه  اّول این كــه برخــاف جنگ هــای پیامبــر 

حرمــت ماه هــای حــرام را شکســتند، بــا آن كــه ایــن حرمــت در دورۀ جاهلّیــت رعایــت می شــد 

گذاشــته بــود. ســّوم این كــه آثــار تمّدنــی را، بــه ویــژه  و اســام نیــز بــر ایــن ســّنت حســنه صّحــه 

كــردن آثــار باســتانی  كتابخانه هــا و نابــود  در ایــران و مصــر از میــان بردنــد؛ ماننــد ســوزاندن 

ــه  ــه اّدعــای انتقــال اســام ب كــه چگون ی پــس از ایــن بحــث می پرســد  مــردم مــورد تهاجــم. و
كشــورهایی مثــل ایــران و مصــر را داشــتند؟! 2

1. ر.ک: اعراف: 65، 73 و 85؛ هود: 50، 61،84 و ... .
کــه خــود از دل ســپردگان بــه مکتــب خلفاســت، اّدعایــی برخــالف مّدعــای برقعــی  2. احمــد صبحــی منصــور 
یــخ الخلفــاء الراشــدین، در ضمــن بــاب اّول_  دارد. ]ر.ک: صبحــی منصــور، احمــد، المســکوت عنــه مــن تار
فصــل اّول، بــاب دوم_ فصــل اّول، بــاب ســوم _ فصــل پنجــم و...[ صبحــی منصــور، یکــی از محّققیــن و 
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کردن آیه در اصحاب رسول خدا 5. منحصر 

برقعــی در پانوشــت صفحــۀ 180، مقصــود از "ُكــم" در عبــارِت آیــه را اصحــاب رســول خــدا 

می دانــد و شــاهد را از ســخنان امیــر مؤمنــان؟ع؟ در ایــن خطبــه مــی آورد.

گفــت بــرای آن كــه مخاطبیــن ایــن آیــه را در اصحــاب رســول خــدا منحصــر  در پاســخ بایــد 

از طرفــی در ســپاه عمــر، تنهــا اصحــاب رســول خــدا وجــود  بــه قرینــه نیازمندیــم.  كنیــم، 

كــه در آن روزگار، هنــگام جنــگ، فراخــوان عمومــی داده  نداشــتند. بــا عنایــت بــه ایــن ســخن 

ــد. ــه دســت آمــده پرداخــت می گردی ــم ب ــز از غنائ می شــد و مــزد ســربازان نی

گذشــت، معلــوم می شــود دیــدگاه برقعــی دربــارۀ ارتبــاط خطبــۀ  كــه  بــا توّجــه بــه شــواهدی 

146 نهــج الباغــه بــا آیــۀ اســتخاف و نیــز دانســتِن ســپاه عمــر بــه عنــوان مخاطبیــن آیــه، 

ف آمیــزی اســت.
ّ
تطبیــق نســنجیده  و تکل

6. ارتباط حکمت 209 نهج البالغه به آیۀ "استخالف" از دیدگاه برقعی 

كــه آیــۀ اســتخاف را از ائّمــۀ  كــه برقعــی بــر اســاس آن تــاش می كنــد  مطلــب دیگــری 

كــرده و بــه اصحــاب رســول خــدا و برخــی از خلفــا پیونــد زنــد، اشــاره ای بــه  شــیعه منصــرف 

كــه دربــارۀ آن، در ضمــن پانوشــت، می نویســد:  حکمــت 20۹ نهــج الباغــه اســت 

كلمــه قصــار  »بــا توّجــه بــه تفســیر امیرالمؤمنیــن؟ع؟ از آیــه 55 ســوره مباركــه نــور، نمی تــوان 

كــه استشــهاد  ــه دانســت و معلــوم می شــود  ــا تفســیر ایــن آی 20۹ نهــج الباغــه را بی تناســب ب

آن حضــرت بــه آیــه 5 ســوره قصــص نیــز در تقویــت همیــن تفســیر بــوده اســت و علــی؟ع؟ بــرای 

ــور: »كمــا اســتخلف ...« بــه آیــه 5 ســوره قصــص نیــز  تأییــد تمثیــل مذكــور در آیــه 55 ســوره ن

كــرده تــا بفرمایــد همچنانکــه مؤمنیــن بنــی اســرائیل بــه خواســت خــدا بــر فرعونیــان  استشــهاد 

ــرای اجــرای آییــن خــود تمّکــن یافتنــد و جانشــین آنهــا شــدند، مــا مســلمین صــدر  غلبــه و ب

کــه او را رهبــر معنــوی قرآنیــان در مصــر دانســته اند.  اسالم شناســان معاصــر و رئیــس مرکــز جهانــی قــرآن اســت 
یــخ الخلفــاء الراشــدین،  کــه استشــهاد بــه بیــان صبحــی منصــور در المســکوت عنــه مــن تار گفتنــی اســت 

تنهــا از بــاب برهــان نقضــی اســت و بــه معنــای تأییــد اندیشــه های وی نمی باشــد.



فصل چهارم:حضرت مهدی؟جع؟ رایت هدایت

178

فــوق  بــه مطالــب  توّجــه  بــا  بــر مخالفیــن غالــب خواهیــم شــد. )فــا تجاهــل(  نیــز  اســام 

كــه آن حضــرت بــا استشــهاد بــه  كنیــم  نمی توانیــم بــا پیشــداوری و بــدون دلیــل و مــدرک اّدعــا 
كــرده اســت!«.1 آیــه 5 ســوره مّکــِی قصــص، بــه مهــدی موهــوم اشــاره 

كــه  كــه حکمــت مــورد نظــر، از ســخنان معــروف دربــارۀ امــام زمــان؟ع؟ اســت  گفــت  بایــد 

كرده انــد: علمــای امامّیــه بــه آن التفــات 

ِدَها، 
َ
ــی َول

َ
ــُروِس َعل

َ
ْیَنــا َبْعــَد ِشَماِســَها َعْطــَف الّض

َ
ْنَیــا َعل

ُ
َتْعِطَفــّنَ الّد

َ
 )؟ع؟( ل

َ
»َو َقــال

ُهــْم 
َ
ْرِض َو َنْجَعل

َ ْ
ِذیــَن اْســُتْضِعُفوا ِفــی األ

َّ
ــی ال

َ
ْن َنُمــّنَ َعل

َ
یــُد أ َو َتــاَل َعِقیــَب َذِلــَک: »َو ُنِر

کژتابی هایــش بــه  واِرِثیــَن«؛2 یعنــی: »و فرمــود )؟ع؟(: دنیــا پــس از 
ْ
ُهــُم ال

َ
ــًه َو َنْجَعل ِئّمَ

َ
أ

ى خواهــد کــرد و مهربــان خواهــد شــد. چونــان مــاده شــتر بدخویــی کــه بــه بچــۀ  مــا رو
کــه مســتضعفان  خــود مهربــان شــود. ]ســپس ایــن آیــه برخوانــد:[ »و مــا بــر آن هســتیم 

یم و وارثــان گردانیــم««. ى زمیــن را نعمــت دهیــم و آنــان را پیشــوایان ســاز رو

برقعــی مّدعــی اســت ایــن حکمــت، تفســیری از آیــۀ مربوطــه و تقویتــی بــر ســخنان اوســت! 

در پاســخ بایــد گفــت بــر ایــن ادعــای او اشــکاالتی وارد اســت. از جملــه:

كــدام منطــق ایــن  * ارتبــاط دادِن بی اســاس: معلــوم نیســت برقعــی بــر چــه اســاس و بــر پآیــۀ 

ــا حضــرت مهــدی؟ع؟ اســت و در آن هیــچ  ــه در رابطــه ب كــه از مشــهورات امامّی حکمــت را 

اشــاره ای بــه مضمامیــن ســخنان برقعــی و نیــز آیــۀ 55 ســورۀ نــور در آن نیســت، بــر مقصــود 

كــرده اســت! خــود بــار 

یــت را اصلــی بــا اصالــت در اســام بدانیــم، مّکــی  گــر مهدو * مّکــی یــا مدنــی بــودن ســوره: ا

گــر مهــدی را موهــوم بدانیــم، بــاز  یــا مدنــی بــودِن ســوره، چــه ضــرری بــه آن می رســاند؟! و ا

مدنــی یــا مّکــی بــودن فایــده ای نخواهــد داشــت.

ــودِن مهــدی در اعتقــاد مســلمانان: برقعــی در ضمــن ســخنانش،  ــا موهــوم ب * حقیقــی ی

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 181�
2. نهج البالغه، جمالت قصار، شماره 209�
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كــرده و در مواضــع مختلــف بــا عباراتــی هم چــون "مهــدی موهــوم"  "مهــدی" را موهــوم فــرض 

ــه اعتقــادش اشــاره می كنــد. ب

حــال آن كــه مســئلۀ مهــدی و ظهــور او در آخرالّزمــان، از اعتقــادات مشــترک میــان فریقیــن 

كتــاب مهــم خویــش بــا نــاِم "امــام مهــدی در نــزد اهــل ســّنت"،  اســت. مهــدی فقیــه ایمانــی در 

كــه مربــوط  كتــاب "دلیــل راه"  كــرده اســت. نیــز در  گــردآوری  كفایــت در ایــن بــاره  مداركــی بــه 

گزیــدۀ آثــار دانشــمندان اهــل ســّنت دربــارۀ امــام مهــدی؟ع؟ اســت، دریــن  كتابشناســی  بــه 

كــه بــه طــور مســتقل یــا مشــتمل، در بــاب حضــرت مهــدی؟ع؟  بــاره ســخن رفتــه اســت. كتبــی 

كرده انــد. بحــث 

كــه مقصــود از اّمــت پیشــین بنــی اســرائیل  ــر فــرض  * شناســایی مصــداق اّمــت موعــود: ب

باشــد، بایــد دانســت اّمــت فعلــی چــه كســانی هســتند و ایــن همــان محــل مــورد نظــر اســت. آیــا 

كل معنــا ســاخت؟ ــوان یــک مصــداق را جانشــیِن  می ت

4-1-4-8. طعنۀ برقعی به اسناد روایات موجود در ذیل آیۀ »استخالف«

برقعــی در اقدامــی دیگــر و بــه جهــت محکــم ســاختِن مســیر اعتقــادِی خــود، ســخن 

یــان1_ در تمــام اســناد روایــات  خویــش را بــا اشــاره ای طعنه آمیــز بــه واقفــی بــودِن یکــی از راو

ــل می ســازد و می نویســد: 
ّ
آیــۀ مربوطــه _ مدل ذیــل 

»بطائنــی واقفــی و نظائــر او می گوینــد ایــن آیــه مربــوط بــه پیغمبــر و مســلمین صــدر اســام 

كــه در آن زمــان حّتــی پــدر پدربزرگــش وجــود نیافتــه  نیســت بلکــه راجــع بــه مهــدی اســت 

ــود!!«.2  ب

ــعی دارد  ــث، س ــن بح ــه ای ــوط ب ــات مرب ــناد روای ی از اس ــک راو ــف ی ــا تضعی ــع ب او در واق

1. در فصــل مربوطــه، بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــد و در این جــا، بــه جهــت الــزام بحــث، بــاری دیگــر تکــرار 
می شــود.

2. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 182�
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تمامــِی روایــات وارده در بــاب آیــۀ اســتخاف را مخــدوش نشــان داده و آیــه را منحصــر در 

ــد. گردان ــزول  ــأن ن ش

گفته می شود: در پاسخ چنین 

1_ ســخنی دربــارۀ بطائنــی: بطائنــی، ابوالحســن علــی بــن ابــی حمــزه، از اصحــاب و 

كّشــی،1 علــی بــن  كاظــم ؟امهع؟ و از ســران واقفیــه اســت. بنابــه نقــل  یــان امــام صــادق و امــام  راو

اب و متهــم« خوانــده اســت. بیشــتر رجالیــان و فقهــا ماننــد ســّید 
ّ

حســن بــن فّضــال، او را »كــذ

ــوده و در  ــه ضعــف او ب ــی معتقــد ب
ّ
ــری و صاحــب مــدارک و عامــه حل ــن غضائ مرتضــی و اب

ــی در برخــی مــوارد 
ّ
ــد، اســتثنائًا عامــه حل ی عمــل نکرده ان ــات و ــه روای اســتدالالِت فقهــی ب

كّشــی و  كــرده اســت.2 معرفــی او بــه عنــوان واقفــی، در رجــال نجاشــی،  بــه روایــت او اســتناد 

كتــب، نشــانه تأییــد نظــر معتقــدان بــه ضعــف بطائنــی اســت. ــی و دیگــر 
ّ
عامــه حل

در مقابل، كسانی با استناد به مطالبی، مانند عمِل اصحاب به احادیث او و نقل حدیث 

از او توسـط محدثانـی ماننـد ابـن ابـی عمیـر و َبَزْنطـی كـه جـز از ثقـات روایـت نمی كرده انـد، و نیز 

صاحـب »اصـل« بـودِن او و روایـات منقول در سـتایش وی، او را توثیق كرده اند.3 

كلباســی، صاحــب ســماء المقــال، وثاقــت او را بــه دوران قبــل از وفــات  برخــی از جملــه 

كــرده، نســبت  گــذاری  كــه مذهــب وقــف را پایــه  كاظــم؟ع؟ و ضعــف او را بــه دوره بعــد،  امــام 
می دهنــد و عقیــده متأخــر او را نشــانه عــدم عدالــت پیشــین نمی داننــد.4

را، جـــز در  بطائنـــی  روایـــات  بـــزرگاِن اصحـــاب،  كـــه  اســـت  نـــوری5 معتقـــد  محـــدث 

کّشی، محمد بن عمر، اختیار معرفة الرجال، ص403�  .1
کلباســی، ابوالهــدی، ســماء المقــال فــی تحقیــق علــم الرجــال،  ــی، حســن بــن یوســف، رجــال، ص96؛ 

ّ
2. ِحل

صص134ـ135�
3. مامقانــی، عبــداهلل، تنقیــح المقــال فــی علــم الرجــال، ج2، ص262؛ خوئــی، حبیــب اهلل، منهــاج البراعــه فی 

شــرح نهج البالغه، ج11، صص225ـ226�
کلباسی، ابوالهدی، سماء المقال فی تحقیق علم الرجال، صص151ـ153�  .4

5. نوری، حسین بن محّمدتقی، ُمسَتدَرُك الَوسائل و ُمسَتنَبُط المسائل، ج3، صص625-623�
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ــه  ــائل، ثقـ ــه مسـ گونـ ــرده و او را در ایـــن  كـ ــول  ــه قبـ ــه مذهـــب وقـــف، تلقـــی بـ ــع بـ ــائل راجـ مسـ

 1 ند. نســـته  ا می دا

كاظــم؟ع؟ بــوده باشــد، در شــمار  گــر اســتماع روایــات او پیــش از وفــات امــام  در نتیجــه، ا

احادیــث صحیــح، و در غیــر ایــن صــورت، موّثــق خواهــد بــود؛ هــر چنــد ابــن فّضــال، بــدو 

كــذب داده اســت. نســبِت 

كاظــم؟ع؟ بــوده باشــد  گــر روایــت او، قبــل از دورۀ وفــات امــام  بــا نتیجــۀ فــوق، می گوییــم ا

قابــل اعتناســت و واقفــی شــدنش پــس از آن، ضــرری بــه پذیــرش روایــت نمی رســاند. حّتــی 

كــرده اســت، ایــن خــود  در صــورت آن كــه بپذیریــم ایــن روایــت را در زمــان واقفــی بــودن بیــان 

دلیلــی بــر بطــان اعتقــاد خــوِد اوســت!

یــان این گونــه  كــردِن راو 2_ منظــور از "نظائــر او" چیســت: برقعــی بی آنکــه اقــدام بــه شــماره 

كــرده و ایــن خــود، اقدامــی غیــر علمــی  كتفــا  روایــات بزنــد، بــه اســتعمال واژۀ "نظائــر بطائنــی" ا

و غیــر محّققانــه محســوب می شــود.

كــه در آن  3_ اســتبعادی ناصحیــح: برقعــی بــا بیــان جملــۀ "بلکــه راجــع بــه مهــدی اســت 

كــه قــرآن مجیــد دربــارۀ فــردی  زمــان حّتــی پــدر پدربزرگــش وجــود نیافتــه بــود!!"، ایــن  مســئله را 

كــه بناســت در  ــد شــود و یــا از واقعــه ای بگویــد 
ّ
كــه ســالها بعــد قــرار اســت متول ســخن بگویــد 

ــات و  ــرده اســت. حــال آن كــه ظاهــر برخــی آی ــر ســؤال ب ــدد، زی ــوع بپیون ــه وق ــی ب ــرون آت طــی ق

باطــن بســیاری از آیــات، نافــِی ایــن تشــکیک اســت. ماننــد پیش بینــی دربــاره  جنــگ ایــران 

گردیــد و روم بــر ایــران  كمتــر از ده ســال واقــع  كــه آن چــه قــرآن خبــر داده بــود، در مــدت  و روم 

ْ��نِ َو ُهْم ِم�نْ 
اأَ

ْ
ْد�نَی ال

أَ
وُم �نِی ا ِ الّ�ُ �ت ِل�بَ گردیــد: >عنُ غالــب شــد و ســپاه روم وارد ســرزمین فــارس 

 2.> و�نَ ِل�بُ عنْ ِهْم َس�یَ �بِ
َ
ل ْعِد عنَ َ �ب

یافت. 1. این نکته را از تعبیر شیخ طوسی در عدة االصول ]ج1، صص380ـ381[ می توان در
ز  2. روم: 2و3؛ یعنــی: »روم در نزدیک  تریــن ســرزمین شکســت خــورد ولــی پــس از مغلــوب شــدن بــه زودى پیــرو

گردیــد«. و غالــب خواهــد 
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 وجــود این گونــه اخبــار در قــرآن مجید، همان گونــه كه صاحباِن بصیرت اذعــان نموده اند، 

خود شاهدی بر صدق دعوی نبی است.

4-1-4-9. وضعّیت روایات موجود در ذیل آیۀ »استخالف«

ــوند:  ــیم می ش ــته تقس ــه دو دس ــتخاف ب ــۀ اس ــل آی ــیعی، ذی ــع ش ــود در مناب ــات موج روای

و اصحــاب  مهــدی  مــورد حضــرت  در  ائمــۀ هــدی؟مهع؟و دســتۀ دوم  مــورد  در  اّول  دســتۀ 

كتــب بســیاری از جملــه، مجمــع البیــان، نــور الثقلیــن،  ایشــان آمــده اســت. ایــن روایــات در 

اإلحتجــاج، كفایــة االثــر، البرهــان، غایــة المــرام، مســتدرك الوســائل، ینابیع المــودة، الصافی، 
تفســیر النعمانــي و... آمــده اســت.1

كــه تمامــِی ائّمــۀ معصومیــن، بــر این كــه  مرحــوم طبرســی در تفســیر خــود، بــه ایــن مطلــب 

ایــن آیــه مربــوط بــه اّیــام ظهــور حضــرت مهــدی اســت مّتفقنــد، اذعــان می كنــد.2 

كــه در منابــع امامّیــه آمده اســت اتفاق  كــه گذشــت، شــیعه بــر اســاس روایاتــی  همــان گونــه 

كــه آیــۀ اســتخاف، دربــاره امــام مهــدی نــازل شــده و تحقــق ایــن وعــده نیــز در آخــر  نظــر دارد 

الزمــان و در دوران حکومــت ایشــان اتفــاق می افتــد. بنابرایــن جمــع بیــن دو دســته روایــات _ 

بــا عنایــت بــه رجعــت ائّمــه _ ممکــن اســت و هیــچ منافاتــی میــان آن هــا وجــود نــدارد.

4-2. آیۀ استضعاف3: آیه  پنجم سورۀ قصص

ــص  ــه  قص ــورۀ مبارك ــم از س ــه  پنج ــت، آی ــی اس ــه برقع ــورد توّج ــیار م ــه بس ك ــی  ــی از آیات یک

كــه خداونــد در آن می فرمایــد: می باشــد 

 4�> �نَ �ی واِ��ش
ْ
ُهُم ال

َ
َعل ْ حب

هتً َو �نَ ّمَ �أِ
أَ
ُهْم ا

َ
َعل ْ حب

ْ��نِ َو �نَ
اأَ

ْ
وا �نِی ال ِع�نُ صنْ �نَ اْس�تُ �ی دن

َّ
ی ال

َ
ُم�نَّ َعل �نْ �نَ

أَ
ُد ا ��ی >َو �نُ

کورانــی، علــی، معجــم احادیــث المهــدی، صــص 8،  1. بــرای مطالعــه در تفصیــل مصــادر ایــن مطلــب، ر.ک: 
�427 ،316 ،286 ،285 ،284 ،283 ،282 ،280 ،279 ،277 ،268 ،260 ،235 ،139 ،47

2. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج 7، ص240�
3. به جهت سهولت، آیه نامگذاری شده است.

گرفتــه شــده بودنــد،  بونــی  کــه در آن ســرزمین بــه ناتوانــی و ز 4. قصــص: 5؛ یعنــی: »و مــا می خواســتیم بــه آنــان 
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4-2-1. محتوای آیه

ى اراده و مشــیت خــود در مــورد مســتضعفان برداشــته و  در ایــن آیــه خداونــد پــرده از رو

ــد1: ــد و ارتبــاط نزدیــك دارن ــا هــم پیون ــه ب ك امــوری را در ایــن زمینــه بیــان می كنــد 

ُم�نَ  ...<. �نْ �نَ
أَ
ُد ا ِ��ی

كنیم >َو �نُ نخست اینکه ما می خواهیم آنها را مشمول نعمتهاى خود 

.>
هتً ّمَ �أِ

أَ
ُهْم ا

َ
َعل ْ حب

دیگر اینکه ما می خواهیم آنها را پیشوایان نمائیم >�نَ

ُهُم 
َ
َعل ْ حب

�نَ >َو  دهیــم  قــرار  جبــاران  حکومــت  وارثــان  را  آنهــا  می خواهیــم  مــا  اینکــه  ســوم 

.> �نَ �ی واِ��شِ
ْ
ال

كشــیده  كــه فرعــون بــراى بنــی اســرائیل در ســر می پرورانــد، بــه تصویــر  ایــن آیــه، نقشــه اى را 

ــد، و  ــی نماَن ــن باق ى زمی ــر در رو ــك نف ــی ی ــرائیل حت ــی اس ــه از بن ك ــود  ــن ب ــه ای ــت؛ آن نقش اس

ــه تمامــی شــئون زندگــِی بنــی اســرائیل احاطــه یافتــه و  كــه قدرتــش ب ــود  ــا آنجــا پیــش رفتــه ب ت

ــود، و امــا در باطــن،  ــود. البتــه ایــن ظاهــر امــر ب كــرده ب ــر  ترســش تمــام جوانــب وجودشــان را ُپ

ى نجــات دهــد و نعمتــی را  كــه آنــان را از زیــر یــوغ و گرفتــه بــود  امــر اراده الهــی بــه ایــن تعلــق 

گرفتــه و بــه بنــی اســرائیل  گمــراه ســاخته بــود، از آنــان  گردن كــش را  كــه آل فرعــون و آن یاغیــان 

كــه علیــه بنــی اســرائیل جریــان  كــه تمامــی نقشــه هایی را  منتقــل ســازد. اراده الهــی چنیــن بــود 

می یافــت، همــه را بــه نفــع آنــان برگردانــد و آنچــه بــه نفــع آل فرعــون جریــان می یافــت بــه ضــرر 
كنــد. 2 خودشــان تمــام 

ــه  ــه بعــد از آن خطــاب ب ــه و آی ــر چــه ایــن آی گ كــه ا ــر در اینجــا، ایــن اســت  ــل ذك نکتــۀ قاب

كــه خداونــد آنــان را همــراه بــا مبــارزات خــود از یــوغ  بنــی اســرائیل اســت و بشــارت می دهــد 

كلــی و در شــکل فعــل مضــارع و مســتمر بیــان  فرعونیــان رهانیــد، اّمــا »بــه صــورت یــك قانــون 

نعمت هــاى بــاارزش دهیــم، و آنــان را پیشــوایان مــردم و وارثــان ]امــوال، ثروت هــا و ســرزمین هاى فرعونیــان [ 
گردانیــم«.

ى، ناصر، تفسیر نمونه، ج 16، ص 16� 1. مکارم شیراز
2. طباطبایی، محّمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 16، ص: 9 و 10�
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شــده اســت، تــا تصــور نشــود اختصــاص بــه مســتضعفان بنــی اســرائیل و حکومــت فرعونیــان 

فرمودنــد:  كــه  اســت  شــده  نقــل  مؤمنــان؟ع؟  امیــر  از  صحیــح  روایــت  در  اســت.1  داشــته 

كــه دنیــا بعــد از آنکــه  كــه دانــه را شــکافت و مخلوقــات را هســتی بخشــید  »ســوگند بخدایــی 

كــه بــه فرزنــد خــود  كــرده اســت همچــون شــتر بــد خلــق  در مقابــل مــا چموشــی و سركشــی 

ى مــی آورد و در برابــر مــا رام می شــود«؛ ســپس همیــن آیــه را  محبــت می كنــد، بــه ســوى مــا رو
ــد.2 ــاوت فرمودن ت

4-2-2. ایرادات برقعی بر آیه  و پاسخ به آن ها

كردِن آیه می نویسد:  برقعی قبل از ذكر 

کــه بــه آیــه اســتضعاف مشــهور اســت و آیــه 32 و 33 ســوره توبــه  کــه ایــن آیــه  »بــدان 
و آیــه 55 ســوره نــور و آیــه 105 ســوره انبیــا بیــش از ســایر آیــات شــریفه قــرآن تفســیر بــه 
ــب  کت ــی در  ــات را، حت ــیاق آی ــالف س ــدی و برخ ــن عن ــیر م ــن تفاس ــده و ای رای ش
درســی نیــز نوشــته اند تــا مــردم را از نوجوانــی بــه خرافــات عــادت دهنــد لــذا الزم اســت 

کــه دربــاره ایــن آیــات بیشــتر تحقیــق و تأمــل شــود«.3

كــه برقعــی، بــا بــه شــماره در آوردِن اشــکاالت خــود، لیســتی از ایــرادات را  از آن جایــی 

مقابــل نظــر خواننــده بــه نمایــش در مــی آورد و حــال آن كــه برخــی از اشــکاالت، تکــرار ســخنان 

كــه برقعــی بــر ایــن آیــه وارد ســاخته  قبــل اســت، در بــادِی امــر الزم اســت فهرســتی از اشــکاالتی 

اســت، ارائــه شــود:

1_ مغالطه در ارائۀ نظر ابوالفتوح رازی

2_ ارائۀ معانی مختلف از ارض بر خاف آیات دیگر

3_ اثباِت این كه مستضعفان آیه، تنها بنی اسرائیل می باشند.

1. همان.
2. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 7، ص: 375

3. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 169�
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4_ اثباِت این كه بنی اسرائیل نمونه و الگوی دیگرانند و می توانند امام باشند.

5_ افادۀ معنای مفرد از واژۀ جمع

كردِن افعال آیه و آیات قبل و بعد از آن 6_ اشکال بر ماضی یا مضارع معنا 

7_ اثباِت تأّخر معلولی آیه نسبت به جمات قبل

كور به شهید مطّهری و استفاده از آن به نفع نظر خویش 8_ استشهاد 

۹_ مسئلۀ معطوف بودِن جمات نسبت به یکدیگر

4-2-2-1. مغالطه در ارائۀ نظر ابوالفتوح رازی

كام خــود، عباراتــی از ابوالفتــوح نقــل و ســپس عباراتــی مخالــف  برقعــی در ابتــدای 

ارائــه می دهــد:  ی  گذشــته را _ در قالــب مــورد اّول_ از و عبــارات 

كــه از مفســرین شــیعه اســت در توضیــح آیــه  »ســوره قصــص مکــی اســت و ابوالفتــح رازی 

كــه  كــه منــت نهیــم برآنــان  پنجــم ســوره قصــص مینویســد: »و مــا می خواهیــم یعنــی خواســتیم 

ــد و ضعیــف داشــتند و در زمیــن مصــر از بنــی اســرائیل و ایشــان  كردن ایشــان را مســتضعف 

كــه اعتــراف  كــرده باشــیم« ماحظــه می كنیــد  ک  كــه مــردم بــه ایشــان را هــا كنیــم  را امامانــی 

آنکــه فعــل مضــارع  كل زمیــن و دیگــر  نــه  ْرِض( ســرزمین مصــر اســت 
َ ْ
از )األ كــرده منظــور 

ــیعه از  ــرین ش ــه مفس ــت.)فتأمل(«1؛ »اّواًل: اینک ــته اس ــتیم« دانس ــای »خواس ــه معن ــد« را ب »نری

ْرِض( را بــه معنــای عــام زمین)جملــه زمیــن دنیــا( می گیرنــد، قطعــا 
َ ْ
جملــه ابوالفتــح رازی )األ

خطاســت زیــرا آیــات ســوره قصــص دربــاره فرعونیــان اســت و آنهــا بــر ســرزمینی محــدود و 
ــا تجاهــل(«.2 كل زمین!)ف ــه  ــد ن معیــن حکمــروا بوده ان

كــه در آن فعــِل  كــه قــول نخســت  ــت ایــن اختــاف آن اســت 
ّ
گفــت، عل در ابتــدا بایــد 

كــه ابوالفتــوح آن را نقــل  كــرده، از ابــن عّبــاس اســت  "می خواهیــم" را "می خواســتیم" ترجمــه 

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص170�
2. همان، ص171�
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می نویســد: و  می كنــد 

کــه منــت نهیــم بــر  گفــت: »و نریــد«، و مــا می خواهیــم، یعنــی خواســتیم  »آن گــه 
کردنــد و ضعیــف داشــتند در زمیــن مصــر از بنــی  کــه ایشــان را مســتضعف  آنــان 
کــه مــردم بــه ایشــان اقتــدا کننــد  اســرایل. و نجعلهــم أئمــة، و ایشــان را امامانــی کنیــم 

در خیــرات، ایــن قــوِل عبــد اهلل عبــاس اســت«.1

گرانمایــه، پــس از نقــل اقــوال مختلــف در ایــن بــاب، بــا ذكــر دالیلــی چنــد  آن گاه ایــن مفّســر 

ــِی  ــر از باق ــی ت ــول را اول ــن ق ــت و ای ــدی؟ع؟ اس ــرت مه ــأن حض ــه در ش ــه آی ك ــد  ــات می كن اثب

اقــوال دانســته و می نویســد: 

که خداى او را و  که: آیت در شأن مهدى آمد_؟ع؟ _  کردند  »و اصحاب ما روایت 

که ضعیف و مستضعف بوده باشند منت نهد بر ایشان،  اصحاب او را از پس آن 

و مراد به زمین جمله زمین دنیاست. و ایشان را امام کند در زمین، و ایشان را وارث 
کند، و این قول اولیتر است از آن جا که موافق ظاهر است از چند وجه...«.2

كه ابوالفتوح رازی به آن ها استدالل می كند، به شرح زیر است: وجوهی 

كردن اولي تر است. 1_ ارض به »الم« تعریف جنس بر عموم حمل 

2_ لفظ "امام" در حّقِ حضرت مهدی؟ع؟ حقیقت است و در حّقِ بنی اسرایل َمجاز.

كــه حضــرت مهــدی؟ع؟، آخریــِن اوصیــای نبــی اســت و نیــز وارث همــه  3_ از آن جــا 

گذشــتگان اســت و دولــت ایشــان، بــه قیامــت نزدیــک اســت، الیق تریــن اســت بــرای آن كــه 

ــد. ــه باش ــن آی ــده در ای ــرح ش "وارث" مط

4-2-2-2. رد یا قبوِل معانی مختلف واژۀ »أرض«

كــه در آن هــا، واژۀ  ــرآن مجیــد می پــردازد  ــۀ آیاتــی چنــد از ق ــه ارائ برقعــی در ایــن بخــش، ب

ــت. ــده اس ــتعمال ش ــی اس ــِی مختلف "أرض" در معان

ى، حسین بن علی، روض الجنان و روح الجنان في تفسیر القرآن، ج 15، ص94�  1. ابوالفتوح راز
2. همان.
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كــه ارض، معانــِی مختلفــی دارد؛ اّمــا  گفــت مشــاجره ای در ایــن زمینــه وجــود نــدارد  بایــد 

كــه بایــد معنــای واژه را در جــای خــود دیــد، از چــه رو برقعــی، در معنــای  گــر بنــا بــر ایــن اســت  ا

كــرده و چنیــن وانمــود  آیــۀ 105 از ســورۀ مباركــۀ انبیــاء، معنــای ایــن واژه را در دو معنــا محــدود 

كــه معنایــی دیگــر بــر آن مترّتــب نیســت؟! می كنــد 

4-2-2-3. سکون آیه بر یک مصداق

كــه در آن بنــی اســرائیل مســتضعف  برقعــی بــا نمایــش آیــه ای دیگــر از آیــات قــرآن مجیــد 

كــه مســتضعفاِن ایــن آیه، بنی اســرائیلند  خوانــده شــده اند، ســعی در اثبــات ایــن مطلــب دارد 

و بــس:

کـه قبـل از دوران رسـول  »خـدا میـراث َبـراِن سـوره قصـص و تحقـق ایـن وعـده را _ 
گمـان پـردازی باقـی نگذاشـته و  خـدا؟لص؟ بـوده_ بیـان نمـوده و دیگـر جایـی بـرای 
ا  �نَ

ْ
اَ�ک �بَ ى  �تِ

َّ
ال َها  َ اِ��ب َوَمعنَ ْ��نِ 

اأَ
ْ
ال اِ��تَ  َ و�نَ َم�ش َع�نُ صنْ ُْ��تَ �ی وا 

�نَ َکا�نُ �ی ِ دن
َّ
ال ْوَم  �تَ

ْ
ال ا  �نَ

ْ ْوَ��ش
أَ
>َوا فرمـوده: 

ُع  ْص�نَ َ �ی ا َما َکا�نَ  ْ��نَ َوَدّمَ ُ�وا  َما َ��بَ �بِ َل  �ی ْسَ�ا�أِ اإِ ى  �نِ
َ �ب ی 

َ
ُحْ��نَى َعل

ْ
َك ال ِ

َ��بّ �تْ َکِلَم�تُ  ّمَ َو�تَ َها  �ی �نِ
ر تـا  کـه تضعیـف می شـدند از خـاو گـروه  < 1»بـه آن  و�نَ ُ ْعِ�سش َ وا �ی ْوُمُه َوَما َکا�نُ ْ�َعْو�نُ َو�تَ �نِ
کـه در آن برکـت قـرار داده بودیـم )= فلسـطین( بـه میـراث عطـا  باختـر سـرزمینی را 
کالم و وعـده نیکـوی پـروردگارت بـر بنـی  کردنـد و  کـه شـکیبایی  کردیـم و از آن رو 
یـران  اسـرائیل تحقـق یافـت و آنچـه را کـه فرعـون و قومـش سـاخته و افراشـته بودنـد و
کردیم« از مقایسـه این آیه با آیات 2 تا 6 سـوره قصص کامال آشـکار می شـود مقصود 
قرآن، مسـتضعفان بنی اسـرئیل در دوران حضرت موسـی است و دروغ روات که آن 

را راجـع بـه مهـدی قلمـداد می کننـد نقـش بـرآب می شـود!«.2

گفـــت این كـــه مســـتضعفان در آیـــۀ مذكـــور، تنهـــا بنـــی اســـرائیل باشـــند،  در پاســـخ بایـــد 

كتابـــی اســـت  ـــزل خواهـــد شـــد. قـــرآن  ـــم متزل كری ـــه جاودانگـــِی پیـــام و خطـــاب قـــرآن  اعتقـــاد ب

كـــه بـــرای هدایـــت همـــۀ بشـــر نـــازل شـــده اســـت و تمـــام جهانیـــان را، از جـــن و انـــس بـــا تحـــدی 

1. اعراف: 137�
2. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص172�
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ــان را  ــردم یـــك زمـ ــواص مـ ــوام و خـ ــا عـ ــه تنهـ ــام آن نـ ــن پیـ ــیده اســـت و طنیـ كشـ ــه چالـــش  بـ

ـــه  ـــکاس یافت ـــخ انع ی ـــام تار ـــده و در تم ـــم درنوردی ـــان را ه ـــای زم ـــه مرزه ـــت، بلک ـــه اس گرفت ـــر  درب
اســـت.1

را  بــودن  جهانــی  قــرآن،  ویژگي هــای  از  اســام،  در  قــرآن  كتــاب  در  طباطبایــی  عامــه  

ماننــد  طوایــف  از  طایفــه ای  یــا  عــرب  اّمــت  ماننــد  اّمت هــا  از  اّمتــی  بــه  كــه  برمی شــمارد 

كــه  ایــن توضیــح  بــا  را همیشــگی می دانــد،  قــرآن  نــدارد.2 عامــه  مســلمانان اختصــاص 

ــل  ــرور زمــان قاب ــه م ــر و ب ــی و قوانیــن عملــی آن بطــان پذی معــارف اعتقــادی و اصــول اخاق
نیســت.3  نســخ 

كــه در پاســخ بــه  گــزارش شــده اســت  ایــن حقیقــت بــه روشــنی در ســخن امــام صــادق؟ع؟ 

كــه جویــای دلیــل طــراوت و تازگــی قــرآن بــود، می فرماینــد:  كســی 

 ِلَنــاٍس ُدوَن َنــاٍس َفُهــَو ِفــي ُکلّ َزَمــاٍن َجِدیــٌد 
َ

ــُه ِلَزَمــاٍن  ُدوَن  َزَمــاٍن  َوال
ْ
ــْم ُیْنِزل

َ
»....أِلّن اهلَل ل

یــرا خداونــد آن را بــرای زمانــی  ِقَیاَمــِة ...«؛4 یعنــی: »ز
ْ
ــی َیــْوِم ال

َ
 ِإل

ٌ
ُکلّ َقــْوٍم َغــّض َوِعْنــَد 

خــاص و مردمانــی خــاص فرونفرســتاده اســت، پــس قــرآن در هــر زمانــی نــو و بــرای هــر 
قومــی تــا روز قیامــت تازه اســت«�

گذشت _ می نویسد: كه شرح آن  عامه در قالب قاعدۀ جری و تطبیق _ 

کــه آیــات را بــر هرآنچــه قابــل تطبیــق باشــد،  »ایــن ســلیقه اهــل بیــت؟مهع؟ اســت 
منطبــق می کننــد، اگرچــه از مــورد نــزول آیــه خــارج باشــد؛ ایــن امــری اســت کــه عقــل 
ــا  ــده، ت ــازل ش ــر ن ــوم بش ــی عم ــرای راهنمای ــرآن ب ــه ق ک ــد، چرا ــد می کن ــم آن را تأیی ه
ــردد و  گ ــون  ــد، رهنم ــت بدانن ــل الزم اس ــش و عم ــاد و آفرین ــه از اعتق ــه آنچ ــان را ب آن
ــه شــرایط و زمــان خاصــی، محــدود  کــرده، ب آنچــه از معــارف و عقائــد نظــری بیــان 

1. برگرفته از: نفیسی، شادی، مبانی جری و تطبیق از دیدگاه عالمه طباطبایی. 
2. طباطبایی، محمدحسین، قرآن در اسالم، ص20� 

3. همان، ص23�
4. صدوق، محّمد بن علی، عیون اخبار الّرضا؟ع؟، ج2، ص75� 
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کــه  نمی باشــد و آنچــه از فضائــل یــا رذائــل اخالقــی شــرح داده یــا احــکام عملــی ای 
تشــریع نمــوده، بــه فــرد یــا دوران خاصــی مقیــد نیســت«.1 

4-2-2-4. امام بودِن بنی اسرائیل

كرده و می گوید: گامی دیگر، ائّمه بودِن بنی اسرائیل را مطرح  نویسنده در 

»اراده الهــی تحقــق یافــت و در میــان بنــی اســرائیل امامانــی از قبیــل حضــرت موســی 
یــرا خــدا انبیــاء بنــی اســرائیل را »امــام« نامیــده  کردنــد ز وهــارون و یوشــع و ... ظهــور 
کــه بنــدگان صالــح از خــدا »امــام شــدن« را  اســت. ]االنبیــاء:73[ وقتــی جائــز باشــد 
کــه اســوه ســایرین بوده انــد نیــز امــام  تقاضــا کننــد ]الفرقــان: 74[ قطعــا بنــی اســرائیل 

می باشــند«.2

كریـم، خبـر از برتـرِی بنـی اسـرائیل بـر  كـه آیـات قـرآن  گفتـه می شـود، همان گونـه  در پاسـخ 

سـایر اّمت هـا می دهـد، آیاتـی نیـز مـا را از وضعّیـت نهایـی آنـان، كه همانا لعنت شـده به لسـان 

خداونـد و مسـتحّق فـرود عـذاب الهـی هسـتند، رهنمـون می سـازند.3 بـا ایـن حسـاب، چگونـه 

كـه آنـان را امـام خطـاب كنیـم و اسـوۀ سـایرین در تمـام ازمنـه بدانیـم؟!  سـزاوار اسـت 

4-2-2-5. افادۀ معنای مفرد از واژۀ جمع )اطالق جمع بر مفرد(

او سپس با مغالطه ای نسبت به افادۀ معنای مفرد از واژۀ جمع می گوید:

»دیگــر آنکــه لفــظ »أئمــه« در ســوره قصــص، جمــع و طبعــا بــا انبیــاء بنــی اســرائیل مناســب 
تجاهل(«.4 كــه مفــرد اســت)فا تــر اســت تــا مهدی 

در پاســخ بایــد گفــت اطــاِق جمــع بــر فــرد، در آیــات دیگــری از قــرآن مجید ســابقه دارد. به 

گونه هــای  كارگیــری صیغــه ای بــه جــای صیغــۀ دیگــر، ماننــد اطــاق جمــع بــر مفــرد، یکــی از 

1. طباطبایی، محمدحسین، المیزان، ج1، ص42؛ طباطبایی، محمدحسین، قرآن در اسالم، ص 56� 
2. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص173-172�

3. ر.ک: مائده:13-78-64؛ نساء:47� 
4. همان، ص173�
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مجــاز لغــوی اســت؛ آیــات زیــر نمونه هایــی از ایــن موضــوع اســت:

كــه قاتــل یــک نفــر  ها...<.1 در ایــن آیــه، بــا وجــود ایــن  �ی ْم �ن �تُ
أْ
اَ�ا

َ
اّد

 �نَ
ً
�ا �نْ ْم �نَ �تُ

ْ
ل �تَ

 �تَ
دنْ 1_ >َو اإِ

اســت، »قتــل« را بــه جمــع نســبت داده اســت.2

<.3  در ایــن آیــه، »ارجعــون« بــه صــورت  ُعو�ن ِ اْ��بِ
اَل َ��بّ َمْو�تُ �ت

ْ
َ�َ�ُهُم ال

أَ
اَء ا ا �ب دن ى اإِ

2_ >َ��تَّ
جمــع آمــده و بــر مفــرد اطــاق شــده اســت.4

ع کردِن افعال مضار 4-2-2-6. ماضی معنا 

آیاتــی چنــد ســعی در  بــا درهــم آمیختــِن  كام خــود،  بــرای موّجــه نشــان دادِن  برقعــی 

می گویــد: و  دارد  را  خواننــده  افــکار  انحــراف 

»اینکـه همـواره می گوینـد افعـال »نریـد« و »نمـن« و »نجعـل« و »نمکـن« مضـارع اند 
لـت برآینـده دارنـد، جـز تعصـب ورزی و مغالطـه و عوامفریبـی، چیزی نیسـت  و دال
یـرا بـا چشـمان خـود می بینیـد کـه فعـل مضـارع »نـری_ نشـان دهیم«، نیـز معطوف  ز
و  أفعـال »یسـتضعف« و »یذبـح«  کـه  أفعـال قبـل اسـت، همچنیـن می بیننـد  بـه 
»یسـتحیی« نیـز مضـارع انـد امـا بـا خیره سـری تمـام، فقط مضـارع بود افعـال آیه 5 را 
ذکـر می کننـد!! دیگـر آنکـه بـه هیچ وجه به روی خود نمی آورند کـه در برخی از موارد 
بنـا بـه فحـوای کالم و قرائـن موجـود، فعـل مضـارع بایـد بـه معنایـی مطابـق معنـای 
ماضـی اسـتمراری فارسـی ترجمـه شـود تا مقصـود واقعی آیه به دسـت آیـد، چنانکه 
آینـده(  آیـه 43 سـوره »الرحمـان« مضـارع )حـال و  کـس فعـل مضـارع را در  هیـچ 
اسـتمراری  کالم، مطابـق ماضـی  بـه مقتضـای  بنـا  را  آن  و همـه  نمیکنـد  ترجمـه 

فارسـی ترجمـه می کننـد. بسـیاری از آیـات قـرآن چنیـن اند و این مسـاله ای نیسـت 

ســتیز  و  نــزاع  بــه  او  ]قاتــل [  بــاره  در و  کشــتید  را  کســی  کــه  هنگامــی  کنیــد[  ]یــاد  »و  یعنــی:  بقــره:72؛   .1
برخاســتید...«.

تقان، ج3، ص 130؛ زرکشی، بدرالدین، البرهان، ج3، ص6�  2. سیوطی، عبدالرحمن، اإل
کــه یکــی از آنــان را مــرگ در  3. مؤمنــون:99؛ یعنــی: »]دشــمنان حــق از دشــمنی خــود بــاز نمی ایســتند[ تــا زمانــی 

کــه از مــن ســر زده بــه دنیــا[ بازگــردان «. گناهــان و تقصیرهایــی  ردگارا! مــرا ]بــراى جبــران  یــد: پــرو رســد، می گو
4. همان.
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که بر آشـنایان با قرآن و نحو عربی پوشـیده و یا فهم آن مشـکل باشـد! موارد بسـیاری 

هسـت کـه فعـل مضارع_بـدون وجود افعال ناقصه از قبیـل کان_ پس از فعل ماضی 
کـه متبـوع فعـل مضـارع بـوده و فعـل مضـارع بـدان مربـوط باشـد...«.1

گفــت: همــۀ آن چــه دســتور نویســان در خصــوص داللــت زمانــی فعــل  در پاســخ بایــد 

كــه فعــل مضــارع می توانــد بــر حــال یــا آینــده داللــت  مضــارع بیــان داشــته اند ایــن اســت 

كنــد.2 لیکــن برخــی از ابزارهــا آن را ویــژه زمــان حــال قــرار می دهنــد و برخــی دیگــر آن را ویــژۀ 

گاه بــر تجــّدد داللــت  زمــان آینــده. دانشــمندان علــم باغــت نیــز می گوینــد، فعــل مضــارع 
دارد.3

كریم به شرح زیر است:4 داللت های فعل مضارع در قرآن 

گذشته ع بر زمان  الف( داللت فعل مضار

گذشته در قرآن، نمونه های متعّددی وجود دارد: برای داللت فعل مضارع بر زمان 

كــه در آن هــا بــا فعــل مضــارع »یســأل«، »یســتفتأ« و یــا »یســتنبأ« از پیامبــر  1( جمله هایــی 

كــه در پاســخ بــه ســؤال دو  اســام؟لص؟ پرســش و اســتفهام شــده اســت؛ بــرای نمونــه آیــه ای 

كــرده بودنــد نــازل  كــه از پیامبــر خــدا؟لص؟  تــن از انصــار )معــاذ بــن جبــل و ثعلبــۀ بــن غنــم( 

شــده اســت5:

َح�ب ...<؛6 
ْ
اِس َو ال

�تُ ِلل�نَّ �ی ْل ِهَى َموا�ت هتِ �تُ
َّ
ِهل

اأَ
ْ
َك َع�نِ ال و�نَ

ُ
ل َْ��أَ >�ی

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص173�
2. مثاًل نک: زمخشری، المفصل فی صنعه اإلعراب، ج1، ص321� 

ینی، محّمد، اإلیضاح فی علوم البالغه، ج1، ص 88�  3. قزو
4. این بخش برگرفته شده از: فرزانه، سّید بابک، ترجمه فعل های مضارع در قرآن، ص 114-106� 

کرمــی،  کنزالدقائــق، ج2، ص 259؛ طباطبایــی، محّمــد حســین، المیــزان، ج2، ص 56؛  5. قمــی، محّمــد، 
محّمــد، التفســیرلکتاب اهلل المنیــر، ج1، ص 253� 

بــاره هالل هــاى مــاه می پرســند، بگــو: آنهــا وســیله تعییــن اوقــات ]بــراى امــور  6. بقــره:189؛ یعنــی: »از تــو در
دنیایــی و نظــام زندگــی [ مــردم و ]تعییــن زمــان مراســم [ حــج اســت...«.
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 ِ �ت �یْ �بَ
ْ
واِعَ� ِم�نَ ال �تَ

ْ
ُم ال �اه�ی ْ �ب ُع اإِ

ْ��نَ َ  �ی
دنْ كــه بــا »إذ« آغــاز شــده باشــد. ماننــد: >َو اإِ 2( جمله هایــی 

ُل...<.1 ْسماع�ی َو اإِ

ع بر زمان حال ب( داللت فعل مضار

فعــل مضــارع بــه صــورت مطلــق و نیــز بــه همــراه قیــد زمــان می توانــد بــر زمــان حــال داللــت 

ــر زمــان حــال داللــت دارد. بــرای نمونــه بــه آیــات  كریــم ایــن فعــل بــه نــدرت ب كنــد.2 در قــرآن 

كنیــد: زیــر توجــه 

كــه  ى...<؛3  یعنــی: »اى زكریــا! مــا تــو را بــه پســرى  ْح�ی َ لاٍم اْسُمُه �ی عنُ ُ�َك �بِ ِ
ّ �ش �بَ

ا �نُ
�نَّ ا اإِ

َکِ��یَّ ا �نَ >�ی

نامــش یحیــی اســت، مــژده می دهیــم...«. 

كاشــانی در تفســیر خــود آورده اســت: »او )زكرّیــا( بعــد از دعــا ســر بــه ســجده نهــاد و تضــّرع 

كــه ای  كــرد  ی وعــده دادن بــه اجابــت دعــای او نــدا  كــرم رّبانــی از رو گاه نــادی  كــه نــا می فرمــود 
كــه نــام او یحیــی اســت«.4 ّیــا بــه درســتیکه مــا بشــارت می دهیــم تــو را بــه پســری  زكر

كــه ماحظــه می شــود ســیاق ایــن آیــات بــر این كــه فعل هــای مضــارع در آن هــا  همان طــور 

)ال أری و نبشــرک( بــر زمــان حــال داللــت می كنــد.

ع بر زمان آینده ج( داللت فعل مضار

ــا یکــی از عوامــل و ابزارهــای »لــن،  كــه یکــی از پیشــوندهای )س، ســوف( و ی در صورتــی 

ــر فعــل مضــارع  كیــا، لکیــا، الء نهــی، الم قســم و الم امــر« ب كــی، لکــی،  حّتــی، الم تعلیــل، 

وارد شــود، فعــل مضــارع بــر زمــان آینــده داللــت خواهــد داشــت.5 نمونه هــای بســیاری در قــرآن 

کعبه را باال می بردند...«. که ابراهیم و اسماعیل پایه هاى خانه  کنید[ زمانی  1. بقره:127؛ یعنی:»و ]یاد 
2. جماعــه مــن مدرســی الترجمــه فــی الکلیــات و المعاهــد الخاصــه، االســلوب الصحیــح فــی الترجمــه، 

ص52-51� 
3. مریم:7�

کاشانی، فتح اهلل، منهج الصادقین في إلزام المخالفین، ج5، ص396�   .4
یب، ج1، ص 44، 43، 184�  کتب االعار 5. ابن هشام، مغنی اللبیب عن 
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كه در آن ها فعل مضارع بر انجام فعل در زمان آینده اشاره دارد: كریم وجود دارد 

 1.>
ً
�ا َ��ی  �ی

ً
ا حاَس�بُ ِ��ا�ب ُ َ�ْو�نَ �ی

ِه �نَ ِ �ن م�ی �یَ ُه �بِ
ا�بَ َِی ِک�ت

و�ت
أُ
ا َم�نْ ا ّمَ

أَ
ا

* >�نَ

اُکم ...<.2  �ت
آ
ما ا َ�ُ�وا �بِ �نْ ْم َو لا �تَ

ُ
ك ا�تَ َسْوا َعلی  ما �ن

أْ
ا لا �تَ �یْ

َ
* >ِلك

كــه در آن هــا فعــل مضــارع تنهــا بــر آینــده داللــت دارد زمانــی  یکــی دیگــر از اســلوب هایی 

كلمــۀ »یــوم« قــرار می گیــرد3: كــه بــه عنــوان جملــه، مضــاٌف الیــه  اســت 

وٌه...<.4  ُ  ُو�ب
ُ

ْ�َوّد
وٌه َو �تَ ُ  ُو�ب

�نُّ �یَ �بْ
ْوَم �تَ َ >�ی  *

و�...<.5
ُ

ِی الّص
�نُ �ن �نَ �نْ ُ ْوَم �ی َ * >...�ی

ع بر زمان آینده توأم با پیوستگی د( داللت فعل مضار

كــه مفهــوم فعــل مضــارع نوعــی تشــریع و قانون گــذاری باشــد بــر زمــان آینــده تــوأم بــا  زمانــی 

اســتمرار و پیوســتگی داللــت دارد:

�ن ...<.6  ْ �ی
َ
�نِ کاِمل ْ �ی

َ
ْولاَدُه�نَّ َ�ْول

أَ
ْع�نَ ا ْ��نِ ُ واِلدا�تُ �ی

ْ
>َو ال

ع بر استمرار یک عمل بدون قید زمان هـ( داللت فعل مضار

كــه از ایــن  فعــل مضــارع در مــواردی بــر اســتمرار یــک عمــل بــدون قیــد زمــان داللــت دارد 

قــرار اســت:

ْ�ِ� َو ما  �بَ
ْ
ّ�ِ َو ال

�بَ
ْ
ُم ما �نِی ال

َ
ْعل َ كــه فعــل بــه خــدا نســبت داده می شــود: >...َو �ی 1_ هنگامــی 

کــه نامــه اعمالــش را بــه دســت راســتش دهنــد، بــه زودى بــا حســابی آســان  کســی  1. انشــقاق:7و8؛ یعنــی: »امــا 
بــه حســابش رسیدگی شــود«.

گزنــد و آســیبی و هــر عطــا و منعــی فقــط بــه اراده خداســت و  2. حدیــد:23؛ یعنــی: »تــا ]بــا یقیــن بــه اینکــه هــر 
ــه شــما عطــا  ــر آنچــه ب ــد، و ب ی ــر آنچــه از دســت شــما رفــت، تأســف نخور ى نیســت [ ب شــما را در آن اختیــار

ید...«. کــرده اســت، شــادمان و دلخــوش نشــو
3. ابن هشام، اوضح المسالک، ج1، ص 23؛ ابن عقیل، شرح ابن عقیل، ج3، ص 60� 

که چهره هایی سپید و چهره هایی سیاه شود...«. ى  ز 4. آل عمران: 106؛ یعنی: »در رو
که در صور دمیده شود...«. ى  ز 5. انعام:73؛ یعنی: »...و رو

کامل شیر دهند...«. 6. بقره:233؛ یعنی: »و مادران باید فرزندانشان را دو سال 
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ُمها...<.1 
َ
ْعل َ �ی  

َّ
لا اإِ هتٍ 

َوَ��تَ ِم�نْ  ُط  ْ��تُ
�تَ

ُمّ�ُ  اِمَدهتً َو ِهَى �تَ ها �ب ْحَ��بُ
اَل �تَ �ب حبِ

ْ
َ�ى ال ــد: >َو �تَ ــته باش ــی داش ــده طبیع ــک پدی ــر ی ــت ب 2_ دالل

 2.>... �ا�بِ الّ�َ َمّ�َ 

كــه تکــرار می شــود و بــه صــورت عــادت در آمــده اســت: >...ما  3_ داللــت بــر یــک عمــل 

 3.>... ِ ْسوا�ت
أَ
ا

ْ
ى  �نِی ال ْم�ش َ عاَم َو �ی

َ
ُکُل الّ�

أْ
ا ُسوِل �یَ ا الّ�َ

ِلهدنَ

کاهتَ َو  و�نَ ال�نَّ �تُ وأْ ُ لاهتَ َو �ی
َ

ُمو�نَ الّص �ی �ت ُ �نَ �ی �ی دن
َّ
4_ داللــت بــر یــک ویژگــی یــا یــک صفــت ثابــت: >ال

  4.> و�ن �نُ و�تِ ُ َ�هتِ ُهْم �ی �نِ
اآ

ْ
ال ُهْم �بِ

ِه ِم�نْ  وا هدنِ
ُ
ول �تُ َ  �ی

هتٌ ُهْم َ�َ��نَ ِص�بْ �نْ �تُ كــه فعــل شــرط یــا جــواب شــرط باشــد: >...َو اإِ 5_ هنگامــی 

ِدك...<.5  ِه ِم�نْ ِع�نْ وا هدنِ
ُ
ول �تُ َ  �ی

هتٌ �أَ ِ
ُهْم َس�یّ ِص�بْ

�نْ �تُ ِه َو اإِ
َ
ِد الّل ِع�نْ

كــه معلــوم اســت، افعــاِل موجــود در ایــن آیــه، طبــق قاعــدۀ مــورد پنجــم از   همان طــور 

بخــِش اخیــر، داللــت فعــل مضــارع بــر اســتمرار یــک عمــل بــدون قیــد زمــان را نشــان می دهــد 
كــه در این صــورت، اشــکال برقعــی مرتفــع می شــود. 

4-2-2-7. تأّخر معلولی آیه نسبت به جمالت قبل

برقعی در این باره می نویسد: 

ــس از افعــال  ــه 4 و 5 پ ــر شــد علــت اســتعمال افعــال مضــارع در آی ــر آنچــه ذک »بناب

گاه اســت، و هیــچ برگــی نمی افتــد مگــر آنکــه آن  یاســت، آ 1. انعــام:59؛ یعنــی: »...و بــه آنچــه در خشــکی و در
را می دانــد...«.

کــه  ى، در حالــی  کوه هــا را می بینــی ]و[ آنهــا را ]در جــاى خــود[ بی حرکــت می پنــدار 2. نمــل:88؛ یعنــی: »و 
گــذر می کننــد...«. ــر  آنهــا ماننــد اب

که غذا می خورد و در بازارها راه می رود؟...«. 3. فرقان:7؛ یعنی: »...این چه پیامبرى اســت 
که نماز برپا می دارند و زکات می پردازند، و قاطعانه به آخرت یقین دارند«. 4. نمل:3؛ یعنی: »همانان 

ــد[  ــان و منافق ان ــت ایم ــه سس ــان ]ک ــه آن ــت [ ب ى و غنیم ز ــرو ــون پی ــرى ]چ ــر خی گ ــی: »...و ا ــاء:78؛ یعن 5. نس
ى، تنگدســتی، شکســت  گــر ســختی وحادثــه اى ]چــون بیمــار ینــد: ایــن از ســوى خداســت. و ا برســد، می گو

ینــد: از ناحیــه توســت ...«. کامــی [ بــه آنــان رســد ]بــه پیامبــر اســالم [ می گو ونا
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یعنــی  برســاند  را  علــی(  تقــدم  مقابــل  معلولــی)در  تاخــر  کــه  اســت  آن  ماضــی، 
کشــتن پسرانشــان و ... ناشــی از سرکشــی  مســتضعف ســاختن بنــی اســرائیل و 
او بــوده و اراده مــا بــر پیــروز ســاختن بنــی اســرائیل بــر فرعونیــان، دیــدِن ســزای بــد 
ــتضعف  ــون و مس ــی فرع ــر سرکش ــر ب ــی، متاخ ــوم موس ــردن ق ــراث ب ــان و می اعمالش

ســاختن بنــی اســرائیل و نتیجــه آن بــوده اســت«.1

كــه مــراد آیــه، فراتــر از ســیاق آن نخواهــد  ایــن بیــان نیــز در پــِی اثبــات ایــن مطلــب اســت 

گرفتــه اســت. كــه ایــن مســئله در جــای خــود بســیار مــورد بررســی قــرار  رفــت 

4-2-2-8. ارائۀ یک اّدعای بی سند توّسط برقعی

كــه در نظــر جامعــه مقبــول اســت،  كام خویــش بــه آن چــه  برقعــی بــرای محکــم ســاختن 

ــت. او  ــتوار نیس ــندی اس ــچ س ــۀ هی ــر پای ــه ب ك ــد  ــتناد می كن ــری اس ــتاد مطّه ــخنی از اس ــه س ب

یســد: می نو

کــه ایــن روزهــا از او تمجیــد و تبجیــل  »در اینجــا قــول مرحــوم »مرتضــی مطهــری« _ 
یــج می شــود_ دربــاره آیــات ســوره قصــص را ذکــر میکنیــم تــا  بســیار و آثــار او ترو
خواننــده محتــرم بدانــد بــا آنکــه وی از معتقدیــن بــه مهــدی بــوده از آیــات ســوره 
یکدیگــر  بــه  آیــه  ســه  ایــن  )فتأمــل(:  اســت  نکــرده  اســتخراج  مهــدی  قصــص 
آیــه  ســه  مرتبــط  معنــای  می کننــد.  بیــان  را  مطلــب  یــک  مجموعــا  و  مرتبط انــد 
ــرد،  ک ــه  ــه فرق ــردم زمیــن را فرق ــرد و م ک ــی  ــری جوی ــن اســت: »فرعــون در زمیــن برت ای
ــان را ذلیــل و ضعیــف می ســاخت پســران آنهــا را ســر می بریــد و)تنهــا(  گروهــی از آن
دخترانشــان را باقــی می گذاشــت، او از مفســدان بــود و حــال آنکــه مــا اراده میکردیــم 
کــه بــر همــان اســتضعاف شــدگان از ناحیــه فرعــون، منــت نهیــم و آنــان را پیشــوایان 
یم و بــه دســت آنــان بــه فرعــون و  و وارثــان قــرار دهیــم و آنــان را در زمیــن مســتقر ســاز

کــه از آن حــذر می کردنــد«.2 یــرش( هامــان آن را نشــان دهیــم  )وز

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص173�
2. همان، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 175�
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می گوییــم اّول این كــه بــه فــرض صّحــت ایــن انتســاب بــه اســتاد مطّهــری، ظاهــر ایــن 

ســخن، تبییــن آیــات پیــش و پــِس آیــۀ مــورد بحــث اســت و شــرحی از جانــب ایشــان در آن بــه 

چشــم نمی خــورد. 

كتــاِب "قیــام و انقــاب مهــدی؟ع؟  دوم آن كــه بــا مطالعــۀ آثــار شــهید مطّهــری، از جملــه 

یــخ" می تــوان بــه ســهولت، بــه دیــدگاه اســتاد مطّهــری در بــاب ایــن آیــه و  از دیــدگاه فلســفه تار

ارتبــاط آن بــا حضــرت مهــدی؟ع؟ و در نتیجــه، ابطــال ســخنان برقعــی دســت یافــت. ایشــان 

كتــاب می نویســد: در ایــن 

ی باطــل و ســتیز و ظلــم،  ی حــق و صلــح و عدالــت بــر نیــرو »اندیشــه پیــروزی نهائــی نیــرو

كامــل و همــه جانبــه ارزشــهای انســانی، تشــکیل  گســترش جهانــی ایمــان اســامی، اســتقرار 

مدینــه فاضلــه و جامعــه ایــده آل، و باالخــره اجــراء ایــن ایــده عمومــی و انســانی بــه وســیله 

بــه »مهــدی« تعبیــر  او  از  كــه در روایــات متواتــر اســامی،  شــخصیتی مقــدس و عالیقــدر 

كــم و بیــش همــه فــرق ومذاهــب اســامی _ بــا تفاوتهــا  كــه  شــده اســت، اندیشــه ای اســت 

یشــه،  بــه حســب اصــل و ر ایــن اندیشــه،  زیــرا  بــدان مؤمــن و معتقدنــد.   _ و اختافهائــی 

كــه بــا قاطعیــت تمــام، پیــروزی نهائــی ایمــان اســامی  قرآنــی اســت. ایــن قــرآن مجیــد اســت 

)توبــه/33 و صــف/۹(، غلبــه قطعــی صالحــان و متقیــان )انبیــاء/105(، كوتاه شــدن دســت 

ســتمکاران و جبــاران بــرای همیشــه )قصــص/5( و آینــده درخشــان و ســعادتمندانه بشــریت 
)اعــراف/128( را نویــد داده اســت«.1

كــه راهــی بــرای ثبــوت آن بــه نمایــش  بایــد پرســید چطــور یــک نویســنده، بــا بیــان مطلبــی 

نگذاشــته، و از جهــت علمــی، پایــه  ای بــرای آن بنــا نشــده اســت، چگونــه از نــام بــزرگان شــیعه 

كــه ایــن روش، یــک روش  گفــت  كــرده و مصــادره بــه مطلــوب می كنــد؟! آیــا می تــوان  اســتفاده 

علمــی اســت؟!

یخ، ص5و6�  1. مطهری، مرتضی، قیام و انقالب مهدی؟ع؟ از دیدگاه فلسفه تار
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4-2-2-9. معطوف بودِن جمالت )ذکر سخنان آلوسی بدون ارجاع(

كــه در تفســیر آلوســی بــه چشــم  تــی  نویســنده بــه عنــوان نکتــۀ پایانــی، بــا تکــرار جما

می گویــد:  و  كــرده  جمــات  بــودن  معطــوف  بــه  اشــاره  می خــورد، 

ایــن  مفــادش  کــه   > ُم�نَّ �نَ �نْ 
أَ
>ا جملــه  بــر  شــده  عطــف   > هتً ّمَ �أِ

أَ
ا ُهْم 

َ
َعل ْ حب

>َو�نَ »جملــهِ : 
اســت: بــر آنهــا منــت نهیــم و آنهــا را چنیــن و چنــان قــرار دهیــم. نفرمــوده اســت: "بــأن 
کــه برآنهــا نهادیــم عینــًا همــان اعطــاء  کــه مّنتــی  کــه مفــادش ایــن بــود:  نجعلهــم..." 
امامــت و وراثــت بود-چنانکــه معمــوال اینگونــه تفســیر می شــود_ مفــاد ایــن اســت 
کــه بــر آن مســتضعفان از راه فرســتادن پیامبــر وکتــاب آســمانی  کــه اراده مــا ایــن بــود 
)=موســی وتــورات( و تعلیــم و تربیــت دینــی و تولیــد اعتقــاد توحیــدی منــت نهیــم و 

آنهــا را اهــل ایمــان و صــالح قــرار دهیــم«.1

مۀ طباطبایی نیز با اشاره به آلوسی، این قول را آورده و می نویسد: 
ّ

عا

گفته انــد: جملــه مــورد بحــث عطــف اســت بــر  »بدانیــم بعضــی 2 دیگــر از مفســرین 
جملــۀ "إن فرعــون عــال فــي األرض". و لیکــن قــول اول ظاهرتــر از آیــه اســت. و کلمــه" 
نریــد" چــه بــه احتمــال اول و چــه دوم حکایــت حــال گذشــته اســت، یعنــی بــا اینکــه 
مضــارع اســت و معنــاى" می خواهیــم" را می دهــد، و لیکــن چــون در حکایــت حــال 
گذشــته اســتعمال شــده معنــاى" خواســتیم" را افــاده می کنــد. و جملــه " و نجعلهــم 
أئمــة" عطــف تفســیر اســت بــراى" نمــن" و همچنیــن جمــالت دیگــرى که بعــد از آن 

پــی در پــی آمــده، همــه منــت مذکــور را تفســیر می کنند«.3

ایشان سپس به عنوان حرف آخر در بحث روایی، مسئله را چنین تبیین می نماید:

ى از  کــه آیــۀ مذکــور در بــاره ائمــه اهــل بیــت؟مهع؟ اســت، روایــات بســیار »در ایــن 
کــه همــۀ روایــات ایــن بــاب از  طریــق شــیعه رســیده اســت، و از ایــن روایــت برمی آیــد 
َتْعِطَفــَن  

َ
قبیــل جــرى و تطبیــق مصــداق بــر کلــی اســت. و در نهج البالغــه فرمــوده: »ل

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 176�
2. آلوسی، محمود بن عبداهلل، روح المعاني، ج 10، ص253�

3. طباطبایی، محّمد حسین، المیزان، ج 16، ص9�
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ــَك«؛  ــاَل َعِقیــَب َذِل ــا َو َت ِدَه
َ
ــی َول

َ
ــُروِس َعل

َ
ــَف الّض ــَها َعْط ــَد ِشَماِس ــا َبْع ْیَن

َ
ــا َعل ْنَی

ُ
الّد

یــر بــار مــا خواهــد رفــت و  ]یعنــی:» دنیــا بعــد از همــه سرکشــی هایش ســرانجام ز
ــد و  ــیر نمی ده ــود را ش ــه خ ــاز بچ ــه در آغ ک ــترى  ــد ش ــود همانن ــد نم ــا خواه ــه م رو ب
ــه را  گاه ایــن آی ى میــل و عطوفــت می کنــد[ آن  ــه و ــی می کنــد و ســرانجام ب لگدپران
ُهُم 

َ
َعل ْ حب

هتً َو �نَ ّمَ �أِ
أَ
ُهْم ا

َ
َعل ْ حب

ْ��نِ َو �نَ
اأَ

ْ
وا �نِی ال ِع�نُ صنْ �نَ اْس�تُ �ی ِ دن

َّ
ی ال

َ
ُم�نَّ َعل �نْ �نَ

أَ
ُد ا ِ��ی َو�نُ تــالوت فرمــود: >

2 �نَ <�1  �ی واِ��شِ
ْ
ال

4-3. آیۀ میراث صالحان3: آیۀ  صد و پنج انبیاء

ى  كتــاب خــدا، بعــد از آنکــه در آیــات گذشــته بــه قســمتی از پاداشــهاى اخــرو در آیــه ای از 

كــه حکومــت  مؤمنــان صالــح اشــاره می شــود، بــه یکــی از روشــن ترین پاداش هــاى دنیــوى آنهــا 

كــرده می گویــد:4  ى زمیــن اســت بــا بیــان شــیوایی اشــاره  بــر رو

اِلُحو�نَ <؛ یعنــی: »و  الَصّ اِدَی  ِع�بَ َها 
ُ ِ��ش َ �ی ْ��نَ 

اأَ
ْ
ال �نَّ 

أَ
ا ْکِ�  ّ

ِ الدن ْعِد  َ �ب وِ� ِم�نْ  ُ �ب ال�نَّ �نِی  ا  �نَ �بْ ْد َک�تَ �تَ
َ
>َول

كــه زمیــن را بنــدگان شایســته مــا بــه میــراث می برنــد«.  همانــا مــا پــس از تــورات در زبــور نوشــتیم 

كتـــاب اســـت. ولـــی بـــه قرینـــۀ  كلمـــۀ »زبـــور« در لغـــت عـــرب بـــه معنـــاى هرنـــوع نوشـــته و 

كتـــاب اختصاصـــی حضـــرت داود؟ع؟  كـــه مـــراد،  < 5 بـــه نظـــر می رســـد 
ً
و�ا ُ �ب ا داُوَد �نَ �ن �یْ

�تَ
آ
آیـــۀ  >َو ا

كـــه در برگیرنـــده مجموعـــۀ مناجات هـــا، نیایش هـــا و اندرزهـــاى آن حضـــرت اســـت.  باشـــد 

ـــورات اســـت.  ـــه نیـــز همـــان ت ـــازل شـــده و مـــراد از »ذكـــر« در ایـــن آی ـــورات ن كتـــاب بعـــد از ت ایـــن 

كتـــب انبیـــاى  ــا تمـــام  كـــه منظـــور از" زبـــور" در اینجـ بعضـــی مفســـران نیـــز احتمـــال داده انـــد 
پیشـــین اســـت. 6

1. نهج البالغه، ص 506�
2. طباطبایی، محّمد حسین، المیزان، ج 16، ص: 15� 

3. آیه به جهت سهولت نامگذاری شده است.
4. طباطبایی، محّمد حسین، المیزان، ج13، ص 515�

5. نساء: 63 و اسراء: 55�
کرده است. ى از چند نفر از مفسران پیشین نقل  6. این احتمال را تفسیر مجمع البیان و تفسیر فخر راز
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ْكِر" می نویسد:
ّ

حسینی شاه عبدالعظیمی در تفسیر عبارِت " ِمْن َبْعِد الِذ

»"از بعــد تــورات"، یعنــی بعــد از آنکــه در تــورات نوشــته بودیــم، در زبــور نیــز ثبــت نمودیــم. 

ــوح محفــوظ می باشــد،  ــر، ل ــه ذك ــراد ب ــه اســت و م كتــب منزل ــور، جنــس  ــراد زب ــزد بعضــی م ن

ــزد  ــم. ن كــه در لــوح محفــوظ ثبــت فرمودی ــه نوشــته ایم پــس از آن  كتــب منزل یعنــی در جمیــع 

كتابهــاى  كتــاب نــازل شــده و مــراد بــه ذكــر قــرآن اســت، یعنــی در تمــام  جمعــی مــراد از زبــور 
اِلُحو�نَ <«.1

ّ
اِدَی الَص ها ِع�ب

ُ ِ��ش َ ْ��نَ �ی
أَ
ا

ْ
 ال

�نَّ
أَ
كــه: >ا آســمانی و در قــرآن ثبــت  نموده ایــم 

كــه برقعــی بــر آن اشــکال وارد ســاخته چنیــن اســت: »فــس، تفســیر  روایــت مــورد نظــر 

ها 
ُ ِ��ش َ ْ��نَ �ی

اأَ
ْ
�نَّ ال

أَ
َهــا ِذْكــٌر >ا

ُّ
ُكل ُکُتــُب 

ْ
 ال

َ
ْکِ�< َقــال ِ

ْعِد الدنّ َ وِ� ِم�نْ �ب ُ �ب ا �نِی ال�نَّ �ن �بْ ْد َک�تَ �تَ
َ
القمــي  >َو ل

كلهــا ذكــر أي بعــد  ْصَحاُبــُه«؛ توضیــح قولــه الکتــب 
َ
َقاِئــُم؟ع؟ َو أ

ْ
 ال

َ
اِلُحو�نَ < َقــال اِدَی الّصَ ِع�ب

كتبنــا فــي الکتــب األخــر المنزلــة و قــال المفســرون المــراد بــه التــوراة و قیــل المــراد بالزبــور  أن 
جنــس الکتــب المنزلــة و بالذكــر اللــوح المحفــوظ«.2

کتب آسمانی 4-3-1. انتخاب زبور از میان 

كتــاب نــام،  كتــب آســمانی، تنهــا از ایــن دو  كــه چــرا در میــان  گــر ایــن ســؤال پیــش  آیــد  ا

كــه: داوود؟ع؟،  گفــت ایــن تعبیــر ممکــن اســت بــه ایــن خاطــر باشــد  بــرده شــده اســت بایــد 

كــه تشــکیل حکومــت حــق و عدالــت داد، و بنــی اســرائیل  یکــی از بزرگتریــن پیامبرانــی بــود 

كردنــد و دســتگاه  ــر ضــد مســتکبران قیــام  كــه ب نیــز مصــداق روشــن قــوم مســتضعفی بودنــد 
ــه هــم پیچیدنــد و وارث حکومــت و ســرزمین آنهــا شــدند.3 آنهــا را ب

4-3-2. منظور از بندگان صالح

كــه بایــد در پــِی یافتــن آن برآمــد، دانســتِن معنــای "بنــدگان صالــح"  مســئلۀ دیگــری 

1. حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین، اثنی عشری، ج8، ص451- 452� 
2. مجلسی، محّمد باقر، بحار األنوار، ج 51، ص 47، ح 6�

3. طباطبایی، محّمد حسین، المیزان، ج13، ص 517�
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بــه اضافــه شــدن واژه   بــا عنایــت  گفــت  < اســت. می تــوان  اِلُحو�نَ
َ

الّص اِدَی  >ِع�ب در عبــارِت 

توجــه  بــا  طرفــی  از  می شــود.  روشــن  آنهــا  توحیــد  و  ایمــان  مســئلۀ  "خــدا"،  بــه  "بنــدگان"، 

گســترده و وســیعی دارد، تمامــِی شایســتگي ها بــه ذهــن  كــه معنــاى  كلمــه" صالحــون"  بــه 

گاهــی، شایســتگی از  می آیــد: شایســتگی از نظــر عمــل و تقــوا، شایســتگی از نظــر علــم  و آ

نظــر قــدرت و قــوت، و شایســتگی از نظــر تدبیــر و نظــم و درك اجتماعــی.1 بنابرایــن از یــک ســو 

ایمــان دارنــد و از ســویی دیگــر تمامــِی شایســتگی ها در آنــان متبلــور شــده اســت.

4-3-3. ایرادات برقعی بر روایات مربوط به آیه 105 انبیاء

كنونــی، معنــای واژۀ "ارض" را  برقعــی در رّد روایــات مربــوط بــه ایــن آیــه، بــا اســتناد بــه زبــور 

زمیــن بهشــت دانســته و می گویــد: 

»حــال ببینیــم مقصــود از ایــن آیــه چیســت؟ ابتــدا بایــد بــه دنبــال نشــانی داده شــده 

ــه  ــور حضــرت داوود؟ع؟ چــه نوشــته شــده؟ در آی ــد ببینیــم در زب ــم یعنــی بای ی ــه برو در ایــن آی

ــد  ــا اب ــد و در آن ت ــد ش ــن خواهن ــان وارث زمی ــه: »صالح ك ــده  ــر 37 آم ــیمان( 2۹ مزامی ــا س )ی

كــرد««2. ســکونت خواهنــد 

كــه زمیــن  كــه از آن جــا  ی ســپس بــا ارائــۀ آیاتــی چنــد، درصــدد اثبــات ایــن مطلــب اســت  و

دنیــا پابرجــا نیســت، نمی توانــد منظــور نظــر آیــه باشــد:

كــرده، معلــوم  كــه صالحــان و وارث زمیــن شدنشــان را ذكــر  زبــور  كتــاب  آیــه  ایــن  »از 

كــه منظــور  كــه خداونــد نشــانی آن را بیــان فرمــوده و معلــوم اســت  می شــود همــان آیــه ای اســت 

كــه تــا ابــد پــا  گــر مقصــود زمیــن دنیــا بــود، زمیــن دنیــا  از »األرض« یعنــی زمیــن بهشــت. زیــرا ا

ــود و باالخــره قیامــت می شــود  ــد در دنیــا زنــده نخواهنــد ب ــا اب كــه ت برجــا نیســت و صالحــان 

كــه  ها<؛3 »آن گاه 
َ
ال �ت

ْ �ش
أَ
ا ْ��نُ 

اأَ
ْ
ِ ال �ت َ��بَ �نْ

أَ
ا َو  ها * 

َ
ال �ن

ْ
ل ِ ْ��نُ �ن

اأَ
ْ
ِ ال �ت

َ
ل ِ �ن

ْ
ل ا �نُ دن و خداونــد می فرمایــد: >اإِ

1. همان، ص 519�
2. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، فصل سوم، ص 77�

3. زلزال:2-1�
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زمیــن تــکان خــورد تــکان خوردنــی و زمیــن ســنگینی هایش را خــارج می كنــد« و خداونــد 

ی  ْک�ام<؛1 »هركــس رو اإِ
ْ
ال َو  لاِل  َ حب

ْ
ال و 

دنُ َك  ِ
َ��بّ ُه  ْ َو�ب ی   �ت �بْ َ �ی َو  ا�ن   �ن ها  �یْ

َ
َعل َم�نْ  > ُکّلُ  می فرمایــد: 

كــرام باقــی می مانــد ««.2  زمیــن اســت فانــی می شــود و فقــط خــدای صاحــب جــال و ا

برقعــی در ادامــه، آیــه ای را بــه عنــوان شــاهد مثــال بــر معنــای زمیــن بهشــت بــودِن "أرض" 

آورده و می گویــد:

»در آیــات دیگــر از قــرآن، »األرض« بــه معنــای أرض بهشــت نیــز آمــده، مثــال خداونــد 
 ُ �ش هتِ َ��یْ

�نَّ َ حب
ْ
 ِم�نَ ال

أُ
ا ّوَ �بَ

�تَ ْ��نَ �نَ
اأَ

ْ
ا ال �نَ

َ ْوَ��ش
أَ
ا َوْعَ�ُه َو ا �ن ی َ�َد�تَ دن

َّ
ِه ال

َ
َحْمُد ِلّل

ْ
وا ال

ُ
ال می فرمایــد: >َو �ت

بــه  کــه  را  خدایــی  ســتایش  می گوینــد  »]بهشــتیان[  �ن <؛3  عاِمل�ی
ْ
ال  �ُ ْ �ب

أَ
ا ْعَم  �نِ

�نَ اُء  �ش
�نَ

یــم  کــرده و زمیــن بهشــت را بــه مــا ارث داد. هــر جــا بخواهیــم در آن برو وعــده اش وفــا 
کننــدگان«.4 پــس چــه خــوب اســت مــزد عمــل 

ــِن  كاربردتری ــر  ــه ُپ ك كار رفتــه اســت  ــه  ــی مختلفــی ب ــرآن مجیــد، در معان واژه  "أرض" در ق
ــه و در بســیاری دیگــر،  كــه برقعــی، در ایــن آی كــره  زمیــن اســت. ایــن در حالــی اســت  آن هــا، 
كــرۀ زمیــن ندانســته و بــر ســخن خــود، شــواهدی از آیــات ارائــه می دهــد. در واقــع  أرض را 
كــه معنایــی جــز آن چــه او می گویــد، بــرای زمیــن  نگاشــتۀ او، چنیــن بــه خواننــده القــاء می كنــد 

متصــّور نیســت. 

بــه منظــور ارائــۀ پاســخی مناســب، بررســی پیرامــون واژۀ "أرض" در قــرآن مجیــد ضــروری 
ــه نظــر می رســد: ب

کریم 4-3-3-1. بررسی واژۀ »أرض« در قرآن 

كلمــه دارای ســه  واژه "أرض" مؤنــث بــوده و جمــع آن َارضــون، اراضــی و اروض اســت.5این 

1. الرحمن:27-26�
2. همان.

3. زمر:74�
4. همان.

5. فیومی، أحمد بن محمد، المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر، ج1و2، ص12�
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كــه عبارتنــد از: معنــای اصلــی می باشــد 

الف( هرچه پایین باشد، در مقابل آسمان:

كــه در آن زندگی  ارض در مقابــل هرگونــه اعتــا و بلنــدی اســت؛ بــه همیــن دلیــل بــه زمینی 

می كنیــم، ارض گفتــه می شــود و بــه قوائــم و دســت و پــای اســب، ارض اطاق شــده اســت.

ب( لرزه.
ج( زكام.1

ــه معنــای  ــه صیغــه مفــرد اســتفاده شــده اســت و ب ــرآن مجیــد، از ایــن واژه همــواره ب در ق

ــه »ارض«  ــیئی ب ــر ش ــن ه ــمت پایی ــه از س ك ــان  ــت، چن ــمان اس ــل آس ــه مقاب ك ــت  ــی اس ِجرم
تعبیــر شــده اســت.2

ــه از مصحــف شــریف،  ــم تکــرار شــده و تنهــا در یــک آی كری ــار در قــرآن  واژه  "أرض" 461 ب

ــا لفــظ مفــرد آمــده و از آن ارادۀ جمــع شــده اســت: "أرض" ب

 3.>... ُه�نَّ
َ
ل ْ ْ��نِ ِم�ش

اأَ
ْ
َع َسَماَوا�تٍ َو ِم�نَ ال �تَ َس�بْ

َ
ل ی �نَ ِ دن

َّ
ُه ال

َ
>الّل

أرض در اصطــاح همــان معنــای لغــوی را دارد، امــا خداونــد در قــرآن مجیــد، آن را در 

ــد از: ــا عبارتن ــی از آن ه ــه برخ ك ــت  ــرده اس كار ب ــه  ــددی ب ــی متع معان

كره زمین * مجموع 

كــرۀ زمین  در آیــات بســیاری از قــرآن مجیــد، منظــور از أرض در آیــات قــرآن مجیــد، تمامــِی 

كــه در ذیــل، بــه برخــی از آن هــا اشــاره می شــود: اســت 

ولَا...<.4  �نُ �نْ �تَ
أَ
ْ��نَ ا

اأَ
ْ
َماَوا�تِ َو ال ْمِ�ُک الّ�َ ُ َه �ی

َ
�نَّ الّل >اإِ

1. ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج1، ص 80-79�
2. راغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ القرآن، ص73�

که هفت آسمان و نیز مثل آنها هفت زمین را آفرید ...«. 3. طالق:12؛ یعنی:»خداست 
یزنــد[ نگــه  4. فاطــر:41؛ یعنــی: »یقینــا خــدا آســمان ها و زمیــن را از اینکــه از جــاى خــود منحــرف شــوند ]و فــرو ر

می دارد...«.
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ِه...<.1  ِ �ن ِم�ی �یَ  �بِ
ا�تٌ َماَوا�تُ َمْ�ِو�یَّ اَمهتِ َو الّ�َ �یَ �تِ

ْ
ْوَم ال َ ُه �ی

�تُ صنَ �بْ
 �تَ

ً
عا ِم�ی َ ْ��نُ �ب

أَ
ا

ْ
و یا آیه : >... َو ال

كلمــۀ جمیعــًا  كلمــه "االرض" در مقابــل "الســموات" و  گرفتــن  در ایــن آیــه، بــه قرینــه  قــرار 

كــره زمیــن اســت. هم چنیــن در  گفــت مقصــود از "األرض" مجمــوع  در آیــۀ بعــد، می تــوان 

< 3 بــه وضــوح معنــای 
ً
ا

ّ
 َدك

ً
ا

ّ
ْ��نُ َدك

أَ
ا

ْ
ِ ال �ت

َّ
ا ُدک

دنَ  اإِ
َّ
لا

َ
َها< 2 و >ك

َ
ال �نَ

ْ
ل ِ ْ��نُ �ن

أَ
ا

ْ
ِ ال �ت

َ
ل ِ �ن

ْ
ل ا �نُ

دنَ آیاتــی ماننــد: >اإِ

َها...<،4 
�تُ ِه ِ��نْ

َ
ی الّل

َ
 َعل

َّ
لا ْ��نِ اإِ

أَ
ا

ْ
هتٍ �نِی ال كــرۀ زمیــن اســت. و نیــز در آیــه  >َو َما ِم�نْ َدا�بَّ أرض، تمامــِی 

كــه مقصــود  نفــی جنــس و بیــان تعمیــم رزق الهــی نســبت بــه جنبنــدگان، بیانگــر ایــن اســت 

كــی اســت. كــره خا از "األرض" تمامــی 

َ�هتٍ  َ �ب َ ْ��نِ ِم�نْ سش
اأَ

ْ
�نَّ ما �نِی ال

أَ
ْو ا

َ
كــه می فرمایــد: >َو ل كام الهــی  بــه همیــن ســان اســت ایــن 

ُح�...< 5 زیــرا خداونــد در ایــن آیــه، درصــدد بیــان عــدم  ْ �ب
أَ
َعهتُ ا ْعِدِه َس�بْ َ ُه ِم�نْ �ب

ُ
ُمّد َ ْ�ُ� �ی �بَ

ْ
لاٌم َو ال �تْ

أَ
ا

كــره  كــه مقصــود از »االرض« مجموعــه  كلمــات الهــی اســت و ایــن نیــز بــا ایــن مطلــب  تناهــی 

زمیــن باشــد متناســب اســت.

كــه آن را  كــه خداونــد در آن، از خلقــت زمیــن و آســمان هایی  مــورد دیگــر آیــه ای اســت 

ــودن  ی ب كــرو ــه  ــا اشــاره ب ــر زمیــن ب ــد ســخن می كنــد؛ ایــن احاطــۀ آســمان ها ب كرده ان احاطــه 
ــت:6 ــن اس ــره زمی ك ــه،  ــن آی ــور از »أرض« در ای ــد منظ ــان می ده ــن، نش زمی

اٍم<.7  �یَّ
أَ
هتِ ا

ْ��نَ �نِی ِس�تَّ
َماَوا�تِ َوالاأَ �ت الّ�َ

َ
ل ی �نَ ِ دن

َّ
>َوُهَو ال

ز قیامت یکسره در قبضه قدرت اوست ...«. که زمین در رو 1. زمر:67؛ یعنی: »...در حالی 
که زمین را با ]شدیدترین [ لرزشش بلرزانند«. 2. زلزال:1؛ یعنی: »هنگامی 

کوبند«. که زمین را به شدت درهم  ید، هنگامی  که می پندار 3. فجر:21؛ یعنی: »این چنین نیست 
4. هود:6�

کــه در حقیقــت مخلوقــات او هســتند[  کلمــات خــدا  کــردن  گــر ]بــراى نوشــتن و ثبــت  5. لقمــان:27؛ یعنــی: »ا
یــاى دیگــر آن را پــس از پایــان یافتنــش  یــا ]مرکــب [ و هفــت در آنچــه درخــت در زمیــن اســت قلــم باشــد و در

مــدد رســانند...«.
6. طباطبایی، محّمد حسین، المیزان، ج 10، ص 222

ز آفرید ...«. که آسمان ها و زمین را در شش رو کسی است  7. هود:7؛ یعنی: » و او 
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* مکانی خاص

كار مــی رود.1  گاه بــه معنــای مکانــی خــاص از زمیــن و نــه همــۀ آن بــه  كریــم  أرض در قــرآن 

كار مــی رود: كشــور یــا منطقــه ای، أرض بــه  بــرای مثــال بــه جــای نــام بــردن از شــهر، 

الف( مکه

ها...<�2  وَك ِم�نْ ُ ِ��ب �نْ ْ��نِ ِل�یُ
اأَ

ْ
َك ِم�نَ ال و�نَ �نُّ �نِ ْ��تَ �یَ

َ
�نْ کاُدوا ل >َو اإِ

ب( مصر

ْ��ن ...<�3 
اأَ

ْ
اُء �نِی ال ِ��ی ِك�بْ

ْ
َما ال

ُ
ك

َ
و�نَ ل

ُ
ك >...َو �تَ

ج( شام 

�ن <�4  م�ی
َ
عال

ْ
ها ِلل �ی ا �ن �ن

ْ
اَ�ک �تى  �ب

َّ
ْ��نِ ال

اأَ
ْ
ی ال

َ
ل  اإِ

ً
وطا

ُ
اُه َو ل �ن �یْ

َّ حب
>َو �نَ

* زمین بهشت

خداوند درباره سخن بهشتیان می فرماید: 

 �ُ ْ �ب
أَ
ْعَم ا �نِ

اُء �نَ �ش
ُ �نَ �ش هتِ َ��یْ

�نَّ َ حب
ْ
 ِم�نَ ال

أُ
ا ّوَ �بَ

�تَ ْ��نَ �نَ
اأَ

ْ
ا ال �نَ

َ ْوَ��ش
أَ
ا َوْعَ�ُه َو ا �ن ی َ�َد�تَ دن

َّ
ِه ال

َ
َحْمُد ِلّل

ْ
وا ال

ُ
ال >َو �ت

�ن <؛5  عاِمل�ی
ْ
ال

< و  هتِ
�نَّ َ حب

ْ
ی ال

َ
ل َُّهْم اإِ ْوا َ��ب �تَ

�نَ ا�تَّ �ی ِ دن
َّ
�تَ ال ــۀ قبــل یعنــی >َو ِس�ی ــه قرینــه آی كلمــه »االرض« ب مقصــود از 

ه< بهشــت خواهــد بــود. �ن بــه قرینــۀ عبــارت >م�ن الحب

1. طباطبایی، محّمد حسین، المیزان، ج 10، ص 394�
کنند...«. 2. اسراء:76؛ یعنی: » و نزدیك بود ]مشرکان [ تو را از این سرزمین حرکت دهند تا از آن بیرونت 

نفــر  بــراى شــما دو  ایــن ســرزمین  قــدرت و حکومــت در  مــا[  کــردن  نابــود  ]بــا  یعنــی: »...و  یونــس:78؛   .3
باشــد؟...«.

کــه  4. انبیــاء:71؛ یعنــی: »و او و لــوط را ]از آن ســرزمین پــر از شــرك و فســاد[ نجــات داده و بــه ســوى ســرزمینی 
ــراى جهانیــان برکــت نهاده ایــم، بردیــم«. در آن ب

کــرد، و زمیــن  کــه دربــاره مــا بــه وعــده اش وفــا  یــژه خداســت  ینــد: همــه ســتایش ها و 5. زمــر:74؛ یعنــی: »می گو
کــه هــر جــاى از بهشــت را بخواهیــم، جــاى خــود قــرار می دهیــم. چــه نیکوســت  ]بهشــت [ را بــه مــا میــراث داد 

کننــدگان«. پــاداش عمــل 
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* اجتماع )زندگی جمعی مردم(

 1.>... ْ��نُ
أَ
ا

ْ
َ�َد�تِ ال �نَ

َ
ْع�نٍ ل �بَ ُهْم �بِ ْع�نَ َ اَس �ب

ِه ال�نَّ
َ
ُع الّل

ْو لا َد�نْ
َ
>...َو ل

كــه منظــور از فســاد  عامــه  طباطبایــی، دربــارۀ ایــن عبــارت می نویســد: »همــه می داننــد 

گــر بــه دنبــال فســاد  زمیــن، فســاد ســکنه زمیــن اســت، یعنــی فســاد اجتمــاع انســانی، البتــه ا

كــره زمیــن هــم فاســد شــود، ایــن فســاد بــه تبــع منظــور آیــه می شــود، نــه بــا  اجتمــاع، خــود 
كــرده اســت«.2 كــه قــرآن از آن پــرده بــردارى  لــذات، و ایــن خــود یکــی از حقایــق علمــی اســت 

* دلبستگی به دنیا

خداوند در سورۀ اعراف می فرماید: 

ْو 
َ
�نَ  * َو ل اِو�ی عنَ

ْ
كَا�نَ ِم�نَ ال َ�ا�نُ �نَ �یْ

َّ َعُه ال�ش �بَ
�تْ
أَ
ا َها �نَ �نَ ِم�نْ

َ
َ�ل

ا�نْ ا �نَ �نَ ا�تِ �یَ
آ
اُه ا �نَ �یْ

�تَ
آ
ی ا ِ دن

َّ
 ال

أَ
ا �بَ

ِهْم �نَ �یْ
َ
ُل َعل >َو ا�تْ

َع َهَواُه...<.3  �بَ
ْ��نِ َو ا�تَّ

اأَ
ْ
ی ال

َ
ل َد اإِ

َ
ل �نْ

أَ
ُه ا

َها َو لِك�نَّ اُه �بِ ْع�نَ َ��نَ
َ
ا ل �نَ �أْ سشِ

ــَواُه" امــور باطــل دنیــوی و مظاهــر آن اســت.  ــَع َه َب
َ
ــه قرینــۀ "َو اّت كلمــۀ »أرض« ب مقصــود از 

بــه  میــل  و  دلبســتگی  و  اعتمــاد  معنــای  بــه  ْرِض" 
َ ْ
األ ــی 

َ
ِإل ــَد 

َ
ْخل

َ
"أ می نویســد:  طبرســی 

ْرِض" می نویســد: »مــال الــی الدنیــا 
َ ْ
ــی األ

َ
ــَد ِإل

َ
كّشــاف نیــز در تفســیر  "أْخل دنیاســت.4 صاحــب 

كــرد و  كــرد و در آن رغبــت  ــه دنیــا  ــی الّســفالة«؛5 یعنــی: » میــل ب و رغــب فیهــا و قیــل مــال ال

ــه ســوی پســتی اســت«.  ــه معنــای میــل ب گفتــه شــده اســت ب

ز و ســتم [ برخــی از مــردم را بــه وســیله برخــی دیگــر دفــع نمی کــرد،  گــر خــدا ]تجــاو 1. بقــره:251؛ یعنــی: »...و ا
قطعــا زمیــن را فســاد فــرا می گرفــت...«.

2. طباطبایی، محمدحسین، المیزان، ج 2، ص 293� 
کردیــم و او عمــاًل از آنــان جــدا  کــه آیــات خــود را بــه او عطــا  3. اعــراف:175-176؛ یعنــی: »و سرگذشــت کســی 
گمراهــان شــد؛  کــرد ]تــا بــه دامــش انداخــت [ و در نتیجــه از  شــد، بــراى آنــان بخــوان؛ پــس شــیطان او را دنبــال 
گــر می خواســتیم ]درجــات و مقاماتــش را[ بــه وســیله آن آیــات بــاال می بردیــم، ولــی او بــه امــور ناچیــز مــادى و  و ا

ى نمــود...«. کــرد واز هــواى نفســش پیــرو لذت هــاى زودگــذر دنیایــی تمایــل پیــدا 
4. فضل بن حسن طبرسی؛ مجمع البیان، ج4، ص770�

 5. محمود زمخشری، الکشاف، ج2، ص 178�
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كار رفتــه  گذشــت، واژه  "أرض" در قــرآن مجیــد، در معانــی مختلفــی بــه  نتیجــه: چنان كــه 

ــه معنــای  ــکا ب ــات، تنهــا از طریــق ات كشــف معنــای واژه ای در آی ــر ایــن اســاس،  كــه ب اســت 
آیــه ای دیگــر، روشــی درســت بــه نظــر نمی رســد. 1

4-3-3-2. انحصار مصداق »صالحان« در افرادی خاص

برقعــی در فصلــی دیگــر، ذیــل ایــن آیــۀ شــریفه، ضمــن آن كــه منظــور از أرض در آیــه را 

تمامــی زمیــن نمی دانــد، بــاری دیگــر، حضــرت مهــدی؟ع؟ و یارانشــان را تنهــا صالحــان زمین 

ــه، زمیــن دنیــا باشــد _گرچــه  ْرَض« در ایــن آی
َ ْ
كــه مقصــود از »األ ندانســته و می نویســد: »گیــرم 

كــه  چنیــن نیســت _ امــا می پرســیم آیــا حضــرت داود و ســلیمان؟امهع؟ بنــدگان صالــح نبودنــد 

در زمیــن ســلطنت یافتنــد؟! آیــا حضــرت محمــد؟لص؟ و اصحابــش بنــدگان صالــح نبودنــد 
كــه در زمیــن ســلطه و قــدرت یافتنــد؟! آیــا فقــط قائــم خیالــی و اصحابــش صالــح انــد؟!«.2

كــه ســیب میــوۀ  گفتیــم  گــر  گفــت، اثبــات شــیء نفــی مــا عــدا نمی كنــد! ا در پاســخ بایــد 

گــر در پــِی اثبــات علمّیــت بوعلــی  خوبــی اســت، آیــا پرتقــال میــوۀ خوبــی نخواهــد بــود؟ ا

كــه زكریــای رازی عالــم نیســت؟! و یــا این كــه چــون بحــث  هســتیم، آیــا ایــن بــه آن معناســت 

پیرامــون بوعلــی اســت، مباحثــه حــوِل زكریاجایــی نــدارد!

گــر صالــح و داود ؟امهع؟ صالــح باشــند _كــه هســتند_ افــراد دیگــری از ردۀ انبیــاء؟مهع؟،  آیــا ا

گذشــته، وارث و ســلطان  ــا اینکــه حضــرت داود؟ع؟ در  شایســتۀ ایــن مقــام نمی باشــند؟ آی

آینــده وارث و پادشــاه  بــرای این كــه مهــدی؟ع؟ در  گردیــد، مانــع اســت  بخشــی از زمیــن 

گــردد؟! تمامــِی زمیــن 

كه در انتهای این بخش می آورد پیداست:  ی، به خوبی در جمله ای  گماِن و این 

کــه در  »»بنــدگان شایســته مــن« شــامل عمــوم صالحیــن می شــود نــه یــک صالحیــن 

کوثری، عباس، فرهنگنامه تحلیلی وجوه و نظائر در قرآن. 1. برگرفته از: 
2. بررسی علمی در احادیث مهدی، باب اآلیات المأّوله بقیام القائم، ص 152�
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�نَّ  کــه بالفاصلــه درآیــه بعــد می فرمایــد: >اإِ آینــده می آینــد! )فــال تجاهــل( خصوصــا 
< ]االنبیــاء: 106[. »همانــا در این)گفتــه( هــر آینــه عابــدان  �نَ ِد�ی ْوٍم َعا�بِ ا ِل�تَ اعنً

َ
ل �بَ

َ
ا ل

�نِی َهدنَ
را پیــام )نیکــو و نویــدی( اســت« کــه معلــوم می ســازد ایــن آیــات اختصــاص بــه یــک 
ــد  کننــدگان موحــد را شــامل می شــود و خداون ــدارد و همــه عبــادت  گــروه خــاص ن

فرمــوده زمیــن بهشــت را بــه همــه ایشــان می دهیــم«.1

سپس در ادامه، سخنی می گوید كه درواقع همان اشکالی است كه ما بر او وارد می سازیم: 

ــه همــه ایشــان می دهیــم از جملــه اصحــاب  ــد فرمــوده زمیــن بهشــت را ب »و خداون
کــه ایــن پیــام و نویــد را شــنیدند و منحصــر بــه آینــدگان نیســت«.2 رســول خــدا؟لص؟ 

كــه بــر مبنــای قاعــدۀ جــری و تطبیــق، آیــه می توانــد مصادیق  مــا نیــز بــر ایــن عقیــده هســتیم 

بیشــتری عاوه بر مصداق نخســت داشــته باشــد.

4-3-3-3. سخنی در بشارت حکومت صالحان، در مزامیر داوود؟ع؟

ــه در  ك ــرى  ــد تعبی ــت، همانن ــم اس ــد قدی ــی از عه ــروز جزئ ــه ام ك ــر داود"  ــاب" مزامی كت در 

ــا مشــابه آن در چنــد مــورد دیــده می شــود و ایــن نشــان می دهــد،  ــم ی ــۀ مــورد بحــث خواندی آی

كتــب بــه عمــل آمــده، ایــن قســمت هــم چنــان از دســتبردها  كــه در ایــن  بــا تمــام تحریفاتــی 

مصــون مانــده اســت.

1_ در مزمور 37 جمله ۹ می خوانیم:

کــه شــریران منقطــع می شــوند، و امــا متــوکالن بــه خداونــد، وارث زمیــن  یــرا  »...ز
کــه شــریر نیســت می شــود، هــر چنــد مکانــش را  خواهنــد شــد، و حــال انــدك اســت 

استفســار نمایــی ناپیــدا خواهــد شــد!«.

2_ و در جاى دیگر در همین مزمور )جمله 11( می خوانیم:

»اما متواضعانه وارث زمین شده از کثرت سالمتی متلذذ خواهند شد«.

1. همان، ص 153�
2. همان.
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3_ و نیز در همان مزمور 37 جمله 27 این موضوع به تعبیر دیگرى دیده می شود:

منقطــع  ى  و ملعونــان  امــا  شــد،  خواهنــد  زمیــن  وارث  خداونــد  متبــرکان  یــرا  »ز
شــد...«. خواهنــد 

4_ در همین مزمور جمله 2۹ آمده است:

کن خواهند بود«. »صدیقان وارث زمین شده، ابدا در آن سا

5_ و در جمله 18 از همین مزمور آمده است:

»خداوند روزهاى صالحان را می داند و میراث ایشان ابدى خواهد شد«.

كــه در قــرآن مجیــد آمــده اســت،  كــه عنــوان" صالحــان"  بــه خوبــی قابــل مشــاهده اســت 

عینــًا و بــا همــان تعبیــر در مزامیــر داود بــه چشــم می خــورد. عــاوه بــر ایــن، تعبیــرات دیگــرى 

كــه بــا آن قریــب االفــق اســت نیــز،  ماننــد" صدیقــان"،" متــوكان"،" متبــركان"، و" متواضعــان" 
در جمله هــاى دیگــر ذكــر شــده اســت.1

4-4. آیۀ اظهار دین2: آیۀ  سی و سه سورۀ توبه

ــۀ  ــه، غلب ــن آی ــا ای ــوده اســت، اّم ــروز ب گرچــه اســام از نظــر منطــق و اســتدالل همیشــه پی

كمّیــت اســام بــر جهــان را بیــان می كنــد: ظاهــرى و وعــدۀ حا
3 .> و�نَ

ُ
ِ�ک ْ ُم�ش

ْ
ْو َکِ�َه ال

َ
ِه َول

ّ
�نِ ُکِل �ی ی الِدّ

َ
ِهَ�ُه َعل �نْ ّ ِل�یُ

ِ َح�ت
ْ
�نِ ال ُهَدى َوِد�ی

ْ
ال ُه �بِ

َ
ْ�َسَل َ�ُسول

أَ
ی ا ِ دن

َّ
>ُهَو ال

كــه رســول خــود را بــا آن همــراه داشــت،  در این جــا منظــور از "هــدى"، هدایــت الهــی اســت 
كــه بــا واقــع و حق انطبــاق دارد.4 و منظــور از" دیــن حــق" دیــن اســام و عقایــد و احــکام آنســت 

1. مکارم، ناصر، تفسیر نمونه، ج13، ص 521�
کــه ایــن آیــه بــه همیــن صــورت، عــالوه بــر  2. آیــه بــه جهــت ســهولت، نامگــذاری شــده اســت. الزم بــه ذکــر اســت 

ایــن ســوره در دو ســوره ى دیگــر نیــز آمــده اســت: ســوره ى فتــح، آیــه ى 28 و ســوره ى صــّف، آیــه ى 9�
گردانــد، هــر  ز  ــر همــه ادیــان پیــرو ــا آن را ب ــا هدایــت و دیــن حــق فرســتاد، ت کــه پیامبــرش را ب 3. یعنــی: »اوســت 

چنــد مشــرکان خــوش نداشــته باشــند«.
4. طباطبایی، محّمد حسین، المیزان، ج9، ص 247�
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كــرده و اشــاره اى  كتــاب تشــویق  ایــن آیــه و آیــۀ قبــل از آن، مؤمنیــن را بــه قتــال بــا اهــل 

كســی پوشــیده نیســت. ایــن دو آیــه بــر اینکــه  كــه بــه وجــوب و ضــرورت ایــن قتــال نمــوده بــر 

خــداى تعالــی خواســته اســت دیــن اســام در عالــم بشــریت انتشــار یابــد داللــت دارنــد و 

ــل  ــه اه ك ــی  ــت. از آن جای ــد اس ــده نیازمن ــعی و مجاه ــه س ــرى ب ــن ام ــه چنی ك ــت  ــوم اس معل

كتــاب ســّد راه پیشــرفت اســام شــده و بنــا داشــتند بــا دهان هــاى خــود ایــن نــور را خامــوش 
ــان نبــود.1 ــا آن كننــد، هیــچ چــاره اى جــز قتــال ب

4-4-1. ایرادات وارده از ناحیۀ برقعی 

كه برقعی بر آن اشکال وارد ساخته چنین است: روایت مورد نظر 

�نِ  �ی الّدِ ی 
َ
َعل ِهَ�ُه  �نْ ِل�یُ  ِ

َح�تّ
ْ
ال �نِ  ِد�ی َو  ُهدى  

ْ
ال �بِ ُه 

َ
َ�ُسول ْ�َسَل 

أَ
ا ی  ِ دن

َّ
ال >ُهَو  القمــي   »فــس، تفســیر 

َمــاُم  ِ
ْ

ــٍد؟ع؟ َو ُهــَو اإل َقاِئــِم ِمــْن آِل ُمَحّمَ
ْ
ــْت ِفــي ال

َ
َنَزل َهــا  ِإّنَ   > و�نَ

ُ
ِ�ک ْ ُم�ش

ْ
ْو َکِ�َه ال

َ
ِه َو ل ِ

ّ
ُكل

َکَمــا ُمِلَئــْت َجــْورًا َو   
ً

ْرَض ِقْســطًا َو َعــْدال
َ ْ
 األ

ُ
ــِه َفَیْمــَل ِ

ّ
ُکل یــِن  ــی الّدِ

َ
ــِذي ُیْظِهــُرُه اهلُل َعل

َّ
ال

ــِه«.2 یِل ــُه َبْعــَد َتْنِز
َ
یل ِو

ْ
ّنَ َتأ

َ
ــا أ ــا َذَکْرَن ا ِمّمَ

َ
مــًا َو َهــذ

ْ
ُظل

برقعی در ابتدا برای نشان دادِن اهمّیت این آیه چنین می نویسد:

کــه آیــات فــوق و آیــه 105 ســوره أنبیــا و آیــه 5 ســور ه قصــص و آیــه 55 ســوره  »بــدان 

نــور بیــش از ســایر آیــات قــرآن تفســیر بــه رای شــده و مورد ســو اســتفاده خرافه فروشــان 

ــی وارد  ــب درس کت ــت در  ی ــل مهدو ــوان دلی ــه عن ــات را ب ــن آی ــی ای ــه و حت گرفت ــرار  ق

کرده انــد تــا مــردم را از نوجوانــی بــه خرافــات عــادت دهنــد لــذا بایــد در مــورد چنیــن 
آیاتــی بیشــتر تأمــل و تدبــر شــود«.3

1. همان.
2. مجلســی، محّمــد باقــر، بحــار األنــوار، ج 51، ص50، ح 22. ]برقعــی بــه روایــت 58 و 59 نیــز بــه عنــوان روایــت 

کــرده اســت[؛ قمــی، علــی بــن ابراهیــم، تفســیر قمــی، ج 2، ص 317� مشــابه اشــاره 
3. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 164�
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4-4-1-1. اشتباه در فهم روایت

ی به عنوان نخستین اشکال، می نویسد: و

ُه( و نفرمــوده: 
َ
کــه قائــم امــام اســت در حالیکــه خــدا فرمــوده: )َرُســول »شــما معتقدیــد 

ــا  ــه امــام )فــال تجاهــل( آی ــد ن ــه وســیله پیامبــر تحقــق می یاب ــه ب ــن آی »امامــه« بنابرای
اینــان فــرق پیغمبــر و امــام را نمی داننــد؟!«.1 

گرامـــی  كـــه در ایـــن روایـــت، بـــرای رســـول مصداقـــی جـــز رســـول  برقعـــی توجـــه نداشـــته اســـت 

ـــان پیـــروز  ـــر همـــۀ ادی كـــه دیـــن خـــدا ب ـــن نشـــده؛ بلکـــه روایـــت، مقصـــود از آن  زمـــان  اســـام معّی

خواهـــد شـــد، قیـــام حضـــرت مهـــدی؟ع؟ عنـــوان شـــده اســـت و اشـــکال برقعـــی بـــر روایـــت، 

ـــت.  وارد نیس

4-4-1-2. ارجاع ضمیر در »لُیْظِهَرُه« به رسول و نه دین

كــه خــدا فرمــوده: )ِلُیْظِهــَرُه( »تــا پیامبــرش را  برقعــی بــا بیــان عبــارِت »بایــد توجــه شــود 

كــه ضمیــر در »لُیْظِهــَرُه« بــه رســول بــاز می گــردد و نــه  گردانــد«، معتقــد اســت  غالــب و پیــروز 

بــه دیــن. 

كــه مفّســران دو نظــر دارنــد. یــک این كــه  آلوســی دربــارۀ ارجــاع ضمیــر "ه" قائــل اســت 

گاه می كنــد و دیگــر  كــه خداونــد پیامبــر را بــر همــۀ ادیــان آ مربــوط بــه رســول اســت بــدان معنــا 

كثــر مفّســرین بــه قــول دوم قائــل هســتند  كــه ا آن كــه مربــوط بــه دیــن اســت. و نیــز مّدعــی اســت 

كــه هیــچ دینــی جــز دیــن اســام باقــی  و منظــور هنــگام نــزول حضــرت عیســی؟ع؟ اســت 
نخواهــد مانــد.2

كــه در" لیظهــره"  كــه بــر مبنــای ســیاق، ضمیــرى  عامــۀ طباطبایــی نیــز معتقــد اســت 

1. همان.
کثــر المفســرین علــی االحتمــال الثانــي قالــوا: و ذلــك عنــد نــزول عیســی؟ع؟ فإنــه حینئــذ ال یبقــی دیــن  2. »و أ
ْو 

َ
تمــام هــو اإلظهــار >َو ل ســوى دیــن اإلســالم، و الجملــة بیــان و تقریــر لمضمــون الجملــة الســابقة ألن مــآل اإل

بــن عبــداهلل، روح المعانــي، ج 5، ص 278-277� آلوســی، محمــود  <«؛  و�نَ
ُ
ِ�ک ْ ُم�ش

ْ
ال ِ�َه 

َ
ک
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كــه ضمیــر مذكــور بــه رســول  اســت بــه دیــن حــق بــر می گــردد و اینکــه بعضــی احتمــال داده انــد 

ى را بــر دشــمنان غلبــه دهــد، و همــه معالــم دیــن را  كــه:" تــا و برگــردد، و معنــاى آیــه ایــن باشــد 

ى بیامــوزد" احتمــال بــس بعیــدى اســت: بــه و

کمــا هــو  »و بذلــك ظهــر أن الضمیــر فــي قولــه: »ِلُیْظِهــَرُه « راجــع إلــی دیــن الحــق 
المتبــادر مــن الســیاق، و ربمــا قیــل: إن الضمیــر راجــع إلــی الرســول، و المعنــی 

کلهــا و هــو بعیــد«.1 لیظهــر رســوله و یعلمــه معالــم الدیــن 

كــه معنــای آیــه،  شــیخ طوســی نیــز ضمــن نقــل برخــی اقــوال، قــول اخیــر را درســت می دانــد 

غلبــۀ ظاهــری دیــن اســام اســت و معتقــد اســت بــر ایــن اســاس، صــدق دعــوی نبــی آشــکار 

می شــود:

ِه< معنــاه لیعلــي دیــن اإلســالم علــی جمیــع األدیــان  ِ
ّ
�نِ ُکل �ی ی الّدِ

َ
ِهَ�ُه َعل �نْ »و قولــه  >ِل�یُ

لــة علــی صــدق نبوتــه؟لص؟ ألنهــا  بالحکــم و الغلبــة و القهــر لهــم... و فــي اآلیــة دال
تضمنــت الوعــد بظهــور اإلســالم علــی جمیــع األدیــان، و قــد صــح ظهــوره علیهــا. و 

قــال ابــو جعفــر؟ع؟ ان ذلــك یکــون عنــد خــروج القائــم؟ع؟«�2

گــون را آورده و قــول مختــاری  گونا از ســویی طبــری و ســیوطی در شــرح ایــن آیــه، اقــوال 

كــرده تــا دیــن خــود  كثــر مفّســرین، خداونــد اراده  دربــارۀ آن ندارنــد.3 بنابرایــن بــر اســاس قــول ا

را بر همگان غالب سازد و نه رسولش را. 

4-4-1-3. وحدت ادیان ابراهیمی

كــه برقعــی بــه آن اشــاره می كنــد، مغالطــه ای در بــاب معنــای "اظهــار" و  دومیــن نکتــه ای 

"غلبــه" اســت. او می نویســد:

»بایــد توجــه شــود کــه خــدا فرمــوده: )ِلُیْظِهــَرُه( »تا پیامبــرش را غالب و پیــروز گرداند« 

1. طباطبایی، محمدحسین، المیزان في تفسیر القرآن، ج 9، ص247�
2. طوسی، محمد بن حسن، التبیان في تفسیر القرآن، ج 5، ص 209�

3. طبــری، عبدالرحمــان، جامــع البیــان فــی تفســیر القــرآن، ج 10، ص: 83؛ ســیوطی، عبدالرحمن بــن ابی بکر، 
الــدر المنثــور فی التفســیر بالماثــور، ج 3، ص231�
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گــر مقصــود آیــه نابــودی  کــردن اســت. )فــال تجاهــل( ا و غالــب شــدن غیــر از نابــود 
ــه«  کل ــن  ــی الدی ــود: »لیمح ــود، می فرم ــردم ب ــه م ــدن هم ــلمان ش ــان و مس ــه ادی هم
کریــم مــاده )ظ،ه،ر( را  کلــه« و نظایــر اینهــا، امــا قــرآن  و یــا »لیقضــی علــی الدیــن 
کــه بــه معنــای »غلبــه« اســت نــه بــه معنــای »از میــان برداشــتن«  اســتعمال فرمــوده 
< ]المومــن:29[.»  �نَ ِل�ی ِ �ن

ُم�نْ
ْ
ُ� ال �یْ

�نْ�تَ �نَ
أَ
اَ�ًكا َوا لًا ُم�بَ �نَ ى ُم�نْ �نِ

ْ
ل ِ �ن

�نْ
أَ
ِ ا

ّ ْل َ��ب چنانکــه فرمــوده: >َو�تُ
کــه در ایــن ســرزمین چیره ایــد« ...«.1 ای قــوم مــن ســلطنت شــما راســت 

و یا در جای دیگر می گوید:

گــر روایــات فــوق و نظایــر آنهــا را بپذیریــم کــه می گوینــد همــه ادیــان از بیــن می رونــد،  »ا
کــه فرمــوده یهــود و نصــاری تــا قیامــت باقــی بــوده و میــان  بــا قــرآن مخالفــت کرده ایــم 
فرقه هــای مختلــف آنهــا مخالــف بــا یکدیگــر، ادامــه خواهــد داشــت. ]المائــده: 14 

و 64[. )فتأمــل(«.2

در پاسخ به این اشکال توّجه به نکاتی ضروری است:

1_ اظهــار غلبــه اســت و نــه محــو! بــر خــاف اّدعــای برقعــی، روایــات امامّیــه ادعــای محــو 

و نابــودی ادیــان در زمــان ظهــور مهــدی؟ع؟ را نداشــته و بلکــه غلبــۀ اســام بــر تمــام ادیــان را 

معتقدنــد.

كــه منظــور از دیــن اســام  گیــرد، اینســت  كــه می بایســت مدنظــر قــرار  2_ دومیــن مســئله ای 

چیســت. در قــرآن مجیــد آمــده اســت:

اَءُهُم  �ب ما  ْعِد  َ �ب ِم�نْ   
َ
لّا اإِ ا�بَ  ِك�ت

ْ
ال وا  و�تُ

أُ
ا �نَ  �ی دن

َّ
ال �نَ 

َ
ل �تَ ا�نْ َما  َو  ْسلاُم  اإِ

ْ
ال ِه 

َ
الّل َد  ِع�نْ �نَ  �ی الّدِ �نَّ  >اإِ

ِح�ا�ب <�3
ْ
ال ُع  َس��ی َه 

َ
الّل �نَّ  اإِ

�نَ ِه 
َ
الّل ا�تِ  �ی

آ
ا �بِ  �ْ �نُ

ْ
ك َ �ی َم�نْ  َو  ُهْم  �نَ �یْ َ �ب  

ً
ا �ی

عنْ َ �ب ُم 
ْ
ِعل

ْ
ال

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 165-164�
2. همان.

ــغ آن بودنــد[ نــزد خــدا اســالم اســت. و 
ّ
کــه همــه پیامبــراْن ُمبل 3. آل عمــران: 19؛ یعنــی: » مســلمًا دیــِن ]واقعــی 

گاهــی و دانــش  اهــل کتــاب ]دربــاره آن [ اختــالف نکردنــد مگــر پــس از آنکــه آنــان را ]نســبت بــه حّقانّیــت آن [ آ
ز میــان خودشــان بــود؛ و هــر کــس بــه آیــات خــدا کافــر شــود ]بدانــد  آمــد، ایــن اختــالف بــه خاطــر حســد و تجــاو

کــه [ خــدا حسابرســی ســریع اســت«.
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مــه طباطبایی 
ّ

خداونــد در ایــن آیــه می فرمایــد: دیــن اّواًل و بالذات، دین اســام اســت. عا

گــر اختافــی  كــه دیــن نــزد خــداى ســبحان یکــی اســت و ا نیــز ذیــل ایــن آیــه، اعــام مــی دارد 

كمــال و نقــص اســت و نــه اینکــه اختــاف ذاتــی و تضــاد و تنافــِی اساســی  وجــود دارد، از نظــر 

بیــن آن هــا باشــد:

»دیــن نــزد خــداى ســبحان یکــی اســت و اختالفــی در آن وجــود نــدارد. خداونــد 
ــچ  ــود هی ــاى خ ــر انبی ــن و ب ــان دی ى از هم ــرو ــه پی ــر ب ــرده مگ ــر نک ــود را ام ــدگان خ بن
کتابــی نــازل ننمــوده مگــر در بــاره همــان دیــن و هیــچ آیــت و معجــزه اى بــه پــا نکــرده 
کــه آن دیــن عبــارت اســت از اســالم، یعنــی تســلیم حــق  مگــر بــراى همــان دیــن 
گشــتن، و اعمــال حــق انجــام دادن ... در شــرایع رســوالن  شــدن، و بــه حــق معتقــد 
کیفیــت مختلــف اســت، لیکــن در عیــن حــال از نظــر  و انبیــاى او از نظــر مقــدار و 
کــه در شــریعت ها  حقیقــت چیــزى بــه جــز همــان امــر واحــد نیســت، اختالفــی 
کمــال و نقــص اســت، نــه اینکــه اختــالف ذاتــی و تضــاد و تنافــی  هســت از نظــر 
کــه در همــه آنهــا هســت عبــارت  اساســی بیــن آنهــا باشــد، و معنــاى جامعــی 
کــه در  ــه خــدا در انجــام شــرایعش، و اطاعــت او در آنچــه  اســت از تســلیم شــدن ب
هــر عصــرى بــا زبــان پیامبــرش از بندگانــش می خواهــد. پــس دیــن همیــن اطاعتــی 
کــه خــدا از بنــدگان خــود می خواهــد، و آن را بــراى آنــان بیــان می کنــد...«.1  اســت 

كه تفرقه ای میان ادیان قائل نیست: و یا در آیه ای دیگر می فرماید 
َ�ٍ� ِم�نْ ُ�ُسِلِه ...<.2

أَ
�نَ ا ْ �ی َ  �ب

�تُ ِ�ّ
�نَ >... لا �نُ

1. »أن الدیــن عنــد اهلل ســبحانه واحــد ال اختــالف فیــه لــم یأمــر عبــاده إال بــه، و لــم یبیــن لهــم فیمــا أنزلــه مــن 
ــه و هــو اإلســالم الــذي هــو التســلیم للحــق  ــة إال ل ــاه، و لــم ینصــب اآلیــات الدال ــه إال إی الکتــاب علــی أنبیائ
کیفــا فــي شــرائع أنبیائــه و رســله علــی مــا  کمــا و  الــذي هــو حــق االعتقــاد و حــق العمــل، ... إن اختلــف 
کتابــه غیــر أنــه لیــس فــي الحقیقــة إال أمــرا واحــدا و إنمــا اختــالف الشــرائع بالکمــال  یحکیــه اهلل ســبحانه فــي 
ــة  ــلیم و إطاع ــا تس ــع أنه ــع الجمی ــات، و یجم ــا بالدرج ــل بینه ــي، و التفاض ــاد و التناف ــص دون  التض و النق
ــیر  ــي تفس ــزان ف ــین، المی ــی، محمدحس ــله«؛ طباطبای ــان رس ــی لس ــاده عل ــن عب ــده م ــا یری ــبحانه فیم هلل س

القــرآن، ج 3،ص 121-120�
یم...«. 2. بقره: 285؛ یعنی: »... ما میان هیچ یك از پیامبران او فرق نمی گذار
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بعــد از پیامبــران الهــی، بــه دلیــل خــارج شــدن ادیــان از مســیر اصلــی و الهــی، دیــن دچــار 

كــه نبــی خــدا _ هماننــد  تحریــف شــد و از چهارچــوب اســام حقیقــی خــارج گشــت؛ تــا آن جــا 

عیســی بــن مریــم و عزیــر نبــی ؟امهع؟_ پســر خداونــد قلمــداد شــدند و دیــن به شــرک آلــوده گردید. 

گرفــت،  كــه آن حضــرت در پیــش خواهــد  در اّیــام ظهــور حضــرت مهــدی؟ع؟، بــا روشــی 

گشــت و پیــروان ادیــان ابراهیمــی بــا دیــن  ادیــان الهــی بــه مســیر اصلــی خویــش بــاز خواهنــد 

كــه همــان اســام اســت و دســتورات حقیــِق پیامبــران خویــش آشــنا می گردنــد. امــام  حقیقــی 

باقــر؟ع؟ در ایــن بــاره می فرماینــد: 

کتاب هــای آســمانی را از  کــرد، تــورات و ســایر  کــه قائــم اهــل بیــت قیــام  »وقتــی 
کیــه واقــع شــده, اســتخراج می نمایــد؛ بیــن اهــل تــورات بــا تــورات  کــه در انطا غــاری 
بــور و بیــن اهــل قــرآن بــا قــرآن  بــور بــا ز و بیــن اهــل انجیــل بــا انجیــل و بیــن اهــل ز

کــرد«.1 قضــاوت خواهــد 

كــه اســام  ک شــده و بــه ذات اصلــی خویــش  پــس از آن، ادیــان از نجاســت شــرک پــا

كنــون  كــه ا كــه بــر دیــِن خویــش  كنــون پیــروان ادیــان ابراهیمــی مختارنــد  اســت بــاز می گردنــد. ا

كاملتریــن دیــن  كــه همانــا  كیــزه شــده و توحیــدی اســت باقــی بماننــد یــا دیــن خاتــم األنبیــاء  پا

اســت را برگزیننــد. بنابرایــن:

ــد  ــه رســول. بنابرایــن دیــن خداون ــه ب ــر می گــردد و ن ــه دیــن حــق ب ــر در لیظهــره، ب 1_ ضمی

كنــد. كــه قــرار اســت در زمیــن غلبــه پیــدا  اســت 

قــرار نیســت ادیــان در زمــان حضــرت مهــدی؟ع؟ محــو شــوند. بلکــه در روایــات مــا، 

صحبــت از غلبــۀ اســام اســت و نــه محــو آن.

1. النعمانــی، محمــد بــن ابراهیــم، الغیبــة، ص237, ح26 و نیــز: مجلســی، محّمــد باقــر، بحــار األنــوار، ج51، 
ص29، ح2� 
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تمهید

كتــاب »بررســی علمــی در احادیــث مهــدی« و در بــاِب »اآلیــات  ابوالفضــل برقعــی در 

كــه بــر اســاس روایــات  ــه بقیــام القائــم« بــه بررســی آیاتــی از قــرآن مجیــد پرداختــه اســت 
ّ
المؤول

روایــات،  نقــد  مســیر  در  برقعــی  شــده اند.  تأویــل  ایشــان  قیــام  و  مهــدی؟ع؟  حضــرت  بــه 

ــیر  ــرح و تفس ــه ش ــش، ب ــیری خوی ــی تفس ــاس مبان ــر اس ــاخته و ب ــات وارد س ــر روای ــکاالتی ب اش

یــده اســت. بعــد از پاســخ گویی بــه شــبهات وارده از ناحیــه برقعــی در چهــار  آیــه مبــادرت ورز

آیــۀ مــورد توّجهــش، در ایــن بخــش، بــه اشــکاالت برقعــی ذیــل آیــات دیگــر پرداختــه می شــود. 

ی بــر روایــاِت ناظــر بــر آیه وارد ســاخته اســت،  كــه و گفتنــی اســت آیــات بــر اســاس نــوع اشــکالی 

تبویــب شــده اند.

5-1. مغالطه در وجوه معنایی

برقعــی در مســیر فهــم خــود از آیــات و نشــان دادِن عــدم انطبــاق آن بــا روایــات، در مواضــع 

گاه بــا عــدم نمایــش تمامــِی  مختلــف بــا مغالطــه در معانــی مختلــف یــک واژه یــا عبــارت و 

كنــاری  را  دیگــر  معانــی  و  كــرده  بــه مطلــوب  دیــد خواننــده، مصــادره  معــرض  در  معانــی 

می افکنــد.

هود:8
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ْ
ُهُم ال ا َع�نْ ْ��ن

�نَّ
أَ
�نْ ا �أِ
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1.> �نَ وأُ ِ ْه�ن َْ��تَ ِه �ی وا �بِ ِهْم ما کا�نُ  �بِ
ُهْم َو �ا�تَ َع�نْ

روایت مورد نظر: 

َحَکــِم َعــْن َســْیِف ْبــِن 
ْ
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َوْقــٍت َو َقْول

ّمَ 
ُ  �ش

ً
دا ِه�ی َ هتٍ سش

ّمَ
أُ
ُ ِم�نْ ُکّلِ ا َع�ش �بْ

ْوَم �نَ َ ــُه  >َو �ی
ُ
َها<8 َو َقْول ا�بِ لی  ِک�ت ْدعى  اإِ هتٍ �تُ

ّمَ
أُ
هتً ُکّلُ ا �یَ ا�شِ هتٍ �ب

ّمَ
أُ
ُكّلَ ا

گفــت:  ى اســتهزا[ خواهنــد  یــم، مســلمًا ]از رو گــر عــذاب را از آنــان تــا مدتــی انــدك بــه تأخیــر انداز 1. یعنــی: »و ا
کــه عــذاب بــه آنــان رســد، از آنــان بازگشــتنی و  ى  ز گاه باشــید! رو چــه عاملــی آن را ]از آمــدن [ بــاز مــی دارد؟! آ

گرفــت «. کــه همــواره مســخره می کردنــد، آنــان را فراخواهــد  بازداشــتنی نیســت و عذابــی را 
2. بقرة: 213�

3. قصص: 22�
4. نحل: 120�
5. فاطر: 24�
6. رعد: 32�

7. یوسف: 45�
8. جاثیه: 27�
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َكِثیــٌر«.2 ــُه 
ُ
< 1 َو ِمْثل و�نَ �بُ

ْع�تَ ُْ��تَ ُ�وا َو لا ُهْم �ی �نَ َک�نَ �ی دنِ
َّ
�نُ ِلل

دنَ وأْ ُ لا �ی

ــن  كام علــی ب ــۀ بخشــی از  ــا اســتفاده از ارائ برقعــی در راســتای تضعیــف ایــن روایــت، ب

ی ســود می بــرد و می نویســد: كام و ابراهیــم در بــاب معنــای واژۀ »اّمــت«، بــر علیــه 

کــه یکــی از معانــی  کــرده  کــه »علــی بــن ابراهیــم« خــود اعتــراف  »عجیــب اســت 
اَل  کــه فرمــوده: >َو�تَ ــٍة«، »وقــت و مــدت« اســت و ایــن آیــه را شــاهد آورده اســت  ّمَ

ُ
»أ

زندانــی  هــم  دو  آن  از  کــس  آن  »و   .]45 ]یوســف   > هتٍ
َمّ
أُ
ا ْعَد  َ �ب  �َ

َ
ک

ّ
َواَد ُهَما  ِم�نْ ا  َ حب

�نَ ی  ِ دن
َّ
ال

گفتــه  کــه رهایــی یافتــه بــود و پــس از مدتــی بــه یــادش آمــد«؛ و حتــی  یوســف )؟ع؟( 
ــٍة َمْعــُدوَدٍة«، »وقــت« اســت. بــا ایــن حــال روایتــی از قــول »علــی بــن  مقصــود از »األّمَ
کــه بــه قــرآن هفــده هــزار آیــه ای معتقــد بــوده، نقــل میکنــد  کــذاب  الحکــم« أحمــق 
کــه حضــرت علــی؟ع؟ و امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: »األّمــه المعــدودُه اصحــاُب 
القائــِم الثالثمــاه و البضَعــه َعَشــر«، »أمــه معــدوده یــاران قائــم ســیصد و ده و انــدی 

نفرانــد«؟!!«.3

كــه  كــه ســطور نگاشــته شــده در تفســیر قمــی، بیــش از آنــی اســت  ایــن در حالــی اســت 

ــطوری در  ــگارِش س ــن ن ــود، ضم ــیر خ ــۀ تفس ــم در مقّدم ــن ابراهی ــی ب ــت. عل ــی آورده اس برقع

كــه یکــی از  كتــاب خــدا را دارای معانــی متعــّدد می دانــد4  زمینــۀ علــوم قرآنــی، واژۀ "اّمــت" در 

آن معانــی، "جماعتــی از مــردم" اســت:

»قــال علــي بــن إبراهیــم و األمــة فــي کتــاب اهلل علــی وجــوه کثیــرة ... و منــه الجماعــة 
ــاِس َیْســُقوَن « أي جماعــة ...«.5 ــًة ِمــَن الّنَ ّمَ

ُ
ْیــِه أ

َ
مــن النــاس_ و هــو قولــه »َوَجــَد َعل

1. نحل:84�
2. مجلســی، محّمــد باقــر، بحــار األنــوار، ج 51، ص 44-45، ح1. ]برقعــی بــه روایــت 42، 43 و 51 نیــز بــه 

کــرده اســت[؛ قمــی، علــی بــن ابراهیــم، تفســیر قمــی، ج1، ص 323� عنــوان روایــت مشــابه اشــاره 
3. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 148�

کــه بــه ترتیــب عبارتنــد از: مذهــب، جماعتــی از مــردم، جمیــع جنــس حیــوان، اّمــت پیامبــر؟لص؟، وقــت،   .4
تمامــِی خالئــق. 

5. علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، ج ، ص323� 
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كــه  ــر دارد، معنــای روایــت  كــه ایــن واژه در ب ــر مبنــای معانــی مختلفــی  ــر ایــن اســاس، ب ب

ــٍة َمْعــُدوَدٍة" را جماعتــی از اصحــاب مهــدی؟ع؟ تأویــل نمــوده اســت، از ظاهــر  ّمَ
ُ
مقصــود از   "أ

قــرآن نیــز فاصلــه نگرفتــه و معنــادار اســت.

ابراهیم:5

 
�نَّ ِه اإِ

َ
اِم الّل �یَّ

أَ
ا ْ�ُهْم �بِ ّکِ

وِ� َو دنَ
ی ال�نُّ

َ
ل ما�تِ اإِ

ُ
ل

ْوَمَك ِم�نَ ال�نُّ
ْ �تَ ِ��ب �نْ

أَ
�نْ ا

أَ
ا ا �ن ا�تِ �ی

آ
ا ا ُمو�ى  �بِ �ن

ْ
ْ�َسل

أَ
ْد ا �تَ

َ
>َو ل

و�<.1
ُ
ك

اٍ� سشَ ّلِ َ��بَّ
ُ
ا�تٍ ِلك �ی

آ
ا

َ
ِلَك ل �نی  دن

روایات مورد نظر:

وِ� َو 
ی ال�نُّ

َ
ل ما�تِ اإِ

ُ
ل

ْوَمَك ِم�نَ ال�نُّ ْ �تَ ِ��ب �نْ
أَ
�نْ ا

أَ
ا ا �ن ا�تِ �ی

آ
ا ا ُمو�ى  �بِ �ن

ْ
ْ�َسل

أَ
ْد ا �تَ

َ
 »فــس، تفســیر القمــي  >َو ل

ــْوُم  ــْوِت َو َی َم
ْ
ــْوُم ال ــِه َو َی ْی

َ
ــَواُت اهلِل َعل

َ
ــِم َصل َقاِئ

ْ
ــْوُم ال ــٌة َی َث

َ
ــاُم اهلِل َثا ّیَ

َ
 أ

َ
ــال ِه<  َق

َ
اِم الّل �یَّ

أَ
ا ْ�ُهْم �بِ ّکِ دنَ

ــِة«.2 ِقَیاَم
ْ
ال

كام  برقعــی در بــاب روایــات مربــوط بــه ایــن آیــه، ســخن خــود را بــا تعمیمــی بی دلیــل بــه 

تمامــِی مفّســرین آغــاز می كنــد و چنیــن می گویــد:

کــه حــوادث  «« روزهایــی اســت  ــاِم اهلَلّ َیّ
َ
گفته انــد مقصــود از »أ »چنانکــه مفســرین 

مهمــی _ از نظــر شــارع_ رخ داده ...«.3

كثرّیت" می باشد: كثرّیت، مغالطه از نوِع "توّسل به ا این گونه تعمیم ها به ا

گرایــی  کــه ذهنّیــت  »توســل بــه اکثریــت اساســًا بــه ھمــان دلیــل مغالطــه اســت 
یــادی از مــردم، و  مغالطــه محســوب می شــود. در ایــن مــورد، حالــت ذهنــی عــدۀ ز

یکی هــا  کــه: قــوم خــود را از تار کردیــم [  1. یعنــی: » و همانــا موســی را بــا نشــانه هاى خــود فرســتادیم ]و بــه او وحــی 
ى و شکســت اســت [  ز زهــاى رحمــت، عــذاب، پیــرو زهــاى خــدا را ]کــه رو ر و رو بــه ســوى روشــنایی بیــرون آو
ى نشــانه هایی ]از  ــزار گ ــراى هــر شــکیباى ســپاس  زهــاى خــدا ب ــن رو ــد در ای کــن، بی تردی ى  ر ــادآو ــان ی ــه آن ب

بوبّیــت و قــدرت خــدا[ اســت «. توحیــد، ر
2. مجلســی، محّمــد باقــر، بحــار األنــوار، ج 51، ص 45، ح2. ]برقعــی بــه روایــت 23 نیــز بــه عنــوان روایــت مشــابه 

کــرده اســت[؛ قمــی، علــی بــن ابراهیــم، تفســیر قمــی، ج1، ص 367� اشــاره 
3. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 149�
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گرفتــه شــده اســت. امــا  گــزاره  نــه تنهــا یــک نفــر، بــه عنــوان شــاهدی بــر درســتی یــک 
گراســت و لــذا مغالطــه اســت. بــاز هــم بــا تشــخیص فــرض  ایــن برهــان نیــز ذهنّیــت 
کــه چــرا چنیــن اســت: بــه طــور ضمنــی  ضمنــِی چنیــن برهانــی می توانیــم ببینیــم 
فــرض شــده کــه هرچــه اکثرّیــت بــاور داشــته باشــند درســت اســت، درســت اســت. 
مًا نظــر اکثریــت خطاناپذیــر نیســت. در زمان هــای مختلــف، اکثریــت بــاور 

ّ
مســل

کــه  کــردن غیــر بهداشــتی اســت،  کــه حمــام  کــه زمیــن مســطح اســت،  داشــتند 
برخــی زنــان جادوگرنــد و بایــد ســوزانده شــوند. ارتــکاب مغالطــۀ توّســل بــه اکثریــت 
ــادی از مــردم آن را  ی ــه ِصــرف این کــه تعــداد ز ــاوری را ب کــه کســی ب هنگامــی اســت 

ــا خیــر( بپذیــرد«.1 ــد )فــارغ از اینکــه آن مــردم در اکثریــت باشــند ی می پذیرن

از  "برخــی  عبــارت  اســتعمال  كــرد،  می تــوان  مــوارد  اینگونــه  در  كــه  اّدعایــی  كثــر  حدا

می باشــد. مفّســرین"  غالــب  یــا  و  مفّســرین 

كــه برقعــی در توضیــح عبــارت "اّیــام اهلل" در  مســئلۀ دیگــر در ایــن بــاب، مغالطــه ای اســت 

ی بــه جهــت تضعیــف روایــت، اّواًل این كــه روز قیــام حضــرت  كتــاب خویــش آورده اســت. و

مهــدی؟ع؟ یکــی از روزهــای خــدا باشــد را مــردود دانســته و ســپس بــا بیــان آن كــه تمامــِی 

بــه بنی اســرائیل داده شــده در قــرآن آمــده  كــه توّســط حضــرت موســی؟ع؟  بشــارت هایی 

ــه قــوم موســی را بعیــد می شــمارد. ــه آخریــن وّصــی پیامبــر آخرالّزمــان ب اســت، بشــارت ب

« روز قیام  ــاِم اهلَلّ َیّ
َ
»دربــاره آیــه فــوق، »علــی بــن ابراهیــم« أحمــق می گویــد مقصــود از »أ

کــه مقصــود روز  قائــم و روز مــرگ و روز قیامــت اســت!! و روایتــی دیگــر مدعــی شــده 
قیــام قائــم و روز رجعــت و روز قیامــت اســت!! آیــا أصحــاب حضــرت موســی؟ع؟ 

بــه قیــام قائــم و یــا رجعــت معتقــد بودنــد کــه خــدا فرمــوده باشــد بــه یادشــان آور؟!«.2

و نیز دربارۀ معنای »اّیام اهلل« می نویسد:

کــه حــوادث مهمــی  «« روزهایــی اســت  ــاِم اهلَلّ َیّ
َ
ــد مقصــود از »أ گفته ان  مفســرین 

ً
»اوال

گرایانه_توّسل به اکثرّیت.  ید، مغالطات، فصل ششم: مغالطات ذهنّیت  ِکِلی، دیو  .1
2. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 149�
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_از نظــر شــارع_ رخ داده از قبیــل نجــات قومــی مومــن و یــا اعطــای نعمــت هدایــت 
 »» ــاِم اهلَلّ َیّ

َ
کافــر و... بنابرایــن »أ کــت قومــی  کتــاب آســمانی و یــا هال بــه ایشــان و نــزول 

کــه نــزد قــوم موســی؟ع؟ معلــوم بــوده اســت«.1 ایامــی بــوده 

و در ادامه، در سطور پایانی اضافه می كند: 

کــه موســی بــه قــوم خــود تذکــر مــی داده  کــه اّیــام و اوقاتــی  »مالحظــه شــود تــا بدانیــم 
تمامــا در قــرآن آمــده اســت و نیــازی بــه قــول روات بی اعتبــار نیســت خصوصــًا 

ــی عمیــر!!«.2 ــا اب ــرآن و ی ــه تحریــف ق ــن ابراهیــم معتقــد ب احمقــی چــون علــی ب

كه: گفته می شود  در پاسخ چنین 

كــه تمــام آن چــه حضــرت موســی؟ع؟ بــه عنــوان  اّول: برقعــی بــر چــه اساســی مّدعــی اســت 

بشــارت بــه قــوم خــود اعــام داشــته، همگــی در قــرآن مضبــوط اســت؟ چنیــن اّدعایــی تنهــا بــا 

كافــی قابــل اثبــات اســت. ارائــۀ مــدارک 

كــه قــوم حضــرت موســی؟ع؟، بــا پیامبــر آخرالزمــان و اوصیــای  دوم: چــه اســتبعادی دارد 

او آشــنایی داشــته باشــند؟ و یــا حداقــل، بشــارتی مبتنــی بــر آمــدن منجــی در آخرالزمــان 

ــا  ــی؟ع؟ ب ــرت عیس ــوم حض ــز ق ــی؟ع؟ و نی ــرت موس ــوم حض ــنایی ق ــود؟ آش ــان داده ش بدیش

اســام و پیامبــر آن، امــری بی ســابقه در قــرآن نیســت:

َدّیَ  �یَ �نَ  ْ �ی َ �ب ِلما   
ً
ا �ت ُمَصّدِ ْم 

ُ
ك �یْ

َ
ل اإِ ِه 

َ
الّل َ�ُسوُل  �نِّی  اإِ َل  �ی ْس�ا�أ اإِ �نى   َ �ب ا  �ی َم  َ َمْ��ی �نُ  ْ ا�ب َ�ى  ع�ی اَل  �ت دنْ  اإِ  >َو 

ِسْ�ٌ�  ا  وا هدن
ُ
ال �ت ا�تِ  �ن ِ

�یّ �بَ
ْ
ال �بِ اَءُهْم  �ب ا  ّمَ

َ
ل �نَ ْ�َمُد 

أَ
ا اْسُمُه  ْعِدی  َ �ب ِم�نْ  �تی  

أْ
ا �یَ َ�ُسوٍل  �بِ  

ً
�ا ِ

ّ �ش ُم�بَ َو  ْو�اهتِ 
ال�تَّ ِم�نَ 

 3.> �نٌ �ی ُم�ب

1. همان.
2. همان.

گفــت: اى بنی اســرائیل! بــه یقیــن مــن  یــم  کــه عیســی پســر مر کــن [ هنگامــی را  3. صــف:6؛ یعنــی: »و ]یــاد 
کــه بعــد  کــه پیــش از مــن بــوده تصدیــق می کنــم، و بــه پیامبــرى  فرســتاده خــدا بــه ســوى شــمایم، تــورات را 
کــه ]احمــد[ دالیــل روشــن بــراى آنــان  از مــن می آیــد و نامــش »احمــد« اســت، مــژده می دهــم. پــس هنگامــی 

ــی اســت آشــکار!«. ی ــن جادو گفتنــد: ای رد،  آو
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كه فرموده: و یا آنجا 

 َو 
َح�تَّ

ْ
ُمو�نَ ال �تُ

ْ
ك �یَ

َ
ُهْم ل  ِم�نْ

ً
ا �ت ��ی

 �نَ
�نَّ اَءُهْم َو اإِ �ن ْ �ب

أَ
ا و�نَ 

ْعِ��نُ َ ُه َکما �ی و�نَ
ْعِ��نُ َ ا�بَ �ی ِك�ت

ْ
اُهُم ال �ن �یْ

�تَ
آ
�نَ ا �ی دن

َّ
>ال

ُمو�ن <.1
َ
ْعل َ �ی ُهْم 

كتاب هــای فعلــی عهدیــن موجــود  از ســویی اشــارات و بشــارات بــه ظهــور منجــی، در 
ــرائیل و  ــت اس ــور و سرنوش ــة ظه ــورد واقع ــی، در م ــال نب ــاب حزقی كت ــه در  ــرای نمون ــت.2 ب اس
جهانــی شــدن آییــن توحیــد، و اجــرای احــکام و حــدود الهــی در آن عصــر درخشــان، چنیــن 

آمــده اســت:

کــه بــه هــر جنــس مرغــان و  »...و تــو ای پســر انســان! یهــوه )خــدا( چنیــن می فرمایــد: 
بــه همــه حیوانــات صحــرا بگــو: جمــع شــوید و بیاییــد و نــزد قربانی مــن کــه آن را برای 
شــما ذبــح می نمایــم فراهــم آییــد. قربانــی عظیمــی بــر کوه هــای اســرائیل، تــا گوشــت 
ــر ســفره مــن از اســبان و ســواران و  کــه ب یــد و خــون بنوشــید. و یهــوه می گویــد:  بخور
ــود را در میــان  ــالل خ ــن ج ــد. و م ــد ش ــیر خواهی ــی س ــردان جنگ ــه م ــاران و هم جب
کــه آن را اجــرا خواهــم داشــت  امت هــا قــرار خواهــم داد و جمیــع امت هــا داوری مــرا 
کــه برایشــان فــرود خواهــم آورد، مشــاهده خواهنــد نمــود. و خانــدان  و دســت مــرا 
کــه یهــوه خــدای ایشــان مــن هســتم. و  اســرائیل از آن روز و بعــد، خواهنــد دانســت 
گنــاه خودشــان جــالی  کــه خانــدان اســرائیل بــه ســبب  امت هــا خواهنــد دانســت 

یدنــد«.3 کــه بــه مــن خیانــت ورز یــرا  گردیدنــد؛ ز وطــن 

بنابرایــن این كــه پیــروان حضــرت موســی؟ع؟، بــه آمــدن منجــی از نســل پیامبــر آخرالزمــان 

بشــارت یابنــد، اســتبعادی نــدارد.

کــه در تــورات و انجیــل خوانده انــد[  کتــاب، پیامبــر اســالم را ]بــر اســاس اوصافــش  1. بقــره: 146؛ یعنــی: »اهــل 
کــه  گروهــی از آنــان حــق را در حالــی  کــه پســران خــود را می شناســند؛ و مســلمًا  گونــه اى  می شناســند، بــه 

می داننــد، پنهــان می دارنــد«. 
یــن فصــل 16، بــاراس لــخ لحــا فصــل 17 - آیــه 18 و مــوارد دیگــر در  2. بــرای نمونــه ن.ک: تــورات، ســفر تکو
کتــاب )میللکیــس( و  کتــاب شــعیاء نبــی در مــوارد متعــدد و  کتــاب صفیــا نبــی و در  کتــاب دانیــال در 

یــا و اناجیــل اربعــه و ... . کتــاب زکر کتــاب حکابــی پیغمبــر و  کتــاب )حیقــوق( و  کتــاب )عاتــوس( و 
کتاب حزقیال نبی، ص 1265، باب 39، بند 17-23� کتاب مقدس،   .3



فصل پنجم:حضرت مهدی؟جع؟ رایت هدایت

224

ــام اهلل« را، روزهایــی دانســته اند  ــر اســاس اّدعــای برقعــی، مفّســرین مقصــود از »اّی ســوم: ب

كــه حــوادث مهمــی _ از نظــر شــارع_ رخ داده؛ از قبیــل نجــات قومــی مومــن و یــا اعطــای نعمــت 

كــت قومــی كافــر و بــر ایــن اســاس در عقیــدۀ  هدایــت بــه ایشــان و نــزول كتــاب آســمانی و یــا ها

كــه نــزد قــوم موســی؟ع؟ معلــوم بــوده اســت.  « ایامــی بــوده  ــاِم اهلَلّ َیّ
َ
برقعــی، »أ

كتــب تفســیرِی مختلــف در بــاب معنــای »اّیــام اهلل« وارد شــده اســت، بیــش  اّمــا آن چــه در 

گویــا بــه نوعــی، معنــا را بــه معنای  كــرده و  كــه برقعــی در نوشــتار خــود بــه آن اشــاره  از آنــی اســت 

گــون دانســته  گونا ارائــه شــدۀ خویــش منحصــر ســاخته اســت. طبرســی اقــوال را در ایــن زمینــه 

ــد: و می گوی

ِه< ، در این باره اقوالی است:
َ
اِم الّل �یَّ

أَ
ا ْ�ُهْم �بِ ّکِ »>َو دنَ

ــاد حــوادث  ــوم خــود را بی ــه ق ك ــم  كردی ــر  ــه موســی ام گوینــد: یعنــی ب ــد و بلخــی  ی ــن ز 1_ اب

گریبانگیــر امــم پیشــین شــده اســت بیفکنــد، تــا آنهــا بترســند. كــه  گذشــته و باهایــی 

ــاد  ــا را بی ــی آنه ــد: یعن گوین ــاده  ــد و قت ــن و مجاه ــب و حس كع ــن  ــی ب ــاس و اب ــن عب 2_ اب

نعمتهــاى خداونــد در ســایر ایــام، بیفکــن. همیــن معنــی از امــام صــادق؟ع؟ نیــز روایــت شــده 

اســت.

كــه بصــورت انعــام یــا انتقــام  گویــد: منظــور ســنتها و افعــال خداونــد اســت  3_ ابــو مســلم 

در میــان بنــدگان وقــوع یافتــه اســت. در حقیقــت »ایــام« زمــان وقــوع ســنن و افعــال خداونــد 
هســتند. ایــن قــول جامــع دو قــول ســابق اســت«.1

كــه  و یــا ســّید قطــب می نویســد مقصــود از »اّیــام اهلل« در اینجــا، تذّكــر بــه اّیامــی اســت 

كــه از جملــۀ  ــارز  ــا ب ــارۀ اّتفاقــی خــارق عــادت ی ــا جماعتــی از بشــر در ب كل بشــر ی در آن بــرای 

ــا نعمــت باشــد: نقمــت ی

کل األیــام أیــام اهلل. و لکــن المقصــود هنــا أن یذکرهــم باألیــام التــي یبــدو فیهــا  »و 

1. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان في تفسیر القرآن، ج 6، ص 467� 
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کمــا ســیجي ء فــي  للبشــر أو لجماعــة منهــم أمــر بــارز أو خــارق بالنعمــة أو بالنقمــة؛ 
قــوام نــوح و عــاد و  حکایــة تذکیــر موســی لقومــه. و قــد ذکرهــم بأیــام لهــم، و أیــام أل

ــام«.1 ثمــود و الذیــن مــن بعدهــم. فهــذه هــي األی

كنــار نظــر برقعــی مطــرح  عــاوه بــر ســّید قطــب، در میــان تفاســیر عاّمــه، طبــری نیــز نقلــی در 

كــه در آن »اّیــام اهلل« روز انتقــام از اهــل معصّیــت خوانــده شــده و بــا ایــن حســاب  می كنــد 

نزدیک تریــن نظــر بــه معنــای روایــاِت مؤّولــه بــه حضــرت مهــدی اســت:

ــاِم  ّیَ
َ
ْرُهــْم ِبأ یــد فــي قــول اهلل: َو َذّكِ »حدثنــي یونــس، قــال: أخبرنــا ابــن وهــب، قــال: قــال ابــن ز

اهلِل  قــال: أیامــه التــي انتقــم فیهــا مــن أهــل معاصیــه مــن األمــم خوفهــم بهــا، و حذرهــم إیاهــا، و 
ذكرهــم أن یصیبهــم مــا أصــاب الذیــن مــن قبلهــم«.2

بدیــن ترتیــب چــه تعبیــر قطــب را در نظــر بگیریــم و چــه بیــان طبــری را، بهتریــن روز 

 األعــداء 
ّ

ــز األولیــاء و مــذل كــه مّع ــق چنیــن وعده هایــی ظهــور مهــدی؟ع؟ اســت  ــرای تحّق ب

می باشــد.

طه: 113
�ا<.3

ْ
ک ُهْم دنِ

َ
ُ ل ْحِد�ش ُ ْو �ی

أَ
و�نَ ا �تُ

�تَّ َ ُهْم �ی
َّ
َعل

َ
ِد ل َوع�ی

ْ
ِه ِم�نَ ال �ی ا �ن �ن �نْ ا َو َ�ّ�َ �یًّ  َعَ��بِ

ً
ا �ن

آ
ْ�ا اُه �تُ �ن

ْ
ل �نَ �نْ

أَ
ِلَك ا >َو َکدن

روایت مورد نظر: 
4.» ْفَیاِنّيِ َقاِئِم َو الّسُ

ْ
ْمِر ال

َ
<َیْعِني ِمْن أ

ً
�ا

ْ
ک ُهْم دنِ

َ
ُ ل ْحِد�ش ُ ْو �ی

أَ
»فس، تفسیر القمي  >ا

برقعــی در جهــت تضعیــف روایــت، بــا بیــان معنایــی مبهــم در معنــای واژۀ »ذكــر«، آن را بــه 

1. قطب، سید، فی ظالل القرآن، ج 4، ص  2088� 
2. جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج 13، ص 123� 

یـــا[ نازل کردیم، و در آن هشـــدارها و تهدیدهاى  3. یعنـــی: »و این گونـــه آن را قرآنی بـــه زبان عربی ]فصیح و گو
ى و  ردیـــم، امید اســـت ]از عقایـــد و آراى بی پایـــه و گناه و طغیـــان [ بپرهیزند، یا براى آنـــان بیدار گـــون آو گونا

رد«.  آو پدید  ى  هشیار
 4. مجلســـی، محّمـــد باقـــر، بحـــار األنـــوار، ج 51، ص 46، ح4؛ قمـــی، علـــی بن ابراهیـــم، تفســـیر قمی، ج2، 

ص 65�
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حضــرت مهــدی مربــوط ندانســته و می نویســد:

کــه در هیــچ مــوردی مربــوط بــه قائــم و  »کلمــه »ذکــر« بارهــا و بارهــا در قــرآن آمــده 
نــازل شــده ]النحــل:103 و  زبــان عربــی شــیوا و روان  بــه  قــرآن  ســفیانی نیســت. 
کــژی نیســت ]الزمــر: 28[ بنابرایــن آیــات قــرآن  کــه در بیانــش هیــچ  الشــعراء:195[. 
واضــح و روشــن اســت و احتیاجــی بــه بیــان احمقــی چــون »علــی بــن ابراهیــم« 

معتقــد بــه تحریــف نــدارد«.1

گفته می شود: در پاسخ 

كــه انســان چیــزى را در خاطــر خویــش نــگاه  اّول آن كــه: ذكــر در لغــت بــه معنــاى ایــن اســت 

كــه  كــردن نیــز آمــده اســت.2 همانطــور  دارد و پیوســته بــه یــاد آَوَرد. ایــن كلمــه بــه معنــاى حفــظ 

كار رفتــه اســت. برقعــی می گویــد، »ذكــر« در قــرآن مجیــد، در معانــی مختلفــی بــه 

كــرده تــا  بــرای نمونــه، قــرآن ذكــری اســت بــرای بشــر. ذكــری بــه آن چــه خداونــد متعــال اراده 

ــع و منتفــع شــود. در آیــۀ مــورد بحــث، قــرآن مــواردی را بــه انســان تذكــر می دهــد. 
ّ
بشــر از آن مطل

كــه قــرآن بــه بشــر تذّكــر می دهــد تــا  بــرای نمونــه طبــری در تفســیر ایــن آیــه، چنیــن بیــان مــی دارد 

گرفتــار نشــود: كــه امــم پیشــین رفتنــد  گیــرد و بــه مســیر خافــی  پنــد و موعظــه 

»یقــول: أو یحــدث لهــم هــذا القــرآن تذکــرة، فیعتبــرون و یتعظــون بفعلنــا باألمــم التــي 
ْو 

أَ
کذبــت الرســل قبلهــا، و ینزجــرون عمــا هــم علیــه مقیمــون مــن الکفــر بــاهلل...>ا

 < أي جــدا و ورعــا«.3
ً
�ا

ْ
ک ُهْم < القــرآن  >دنِ

َ
ُ ل ْحِد�ش ُ �ی

و یا طبرسی نیز ذكر در این آیه را به جهت عبرت آموزی دانسته و می گوید:
< معناه أو یجدد القرآن لهم عظة و اعتبارا«.4

ً
�ا

ْ
ک ُهْم دنِ

َ
ُ ل ْحِد�ش ُ ْو �ی

أَ
»>ا

بــه حــق  تقــوا و اذعــان  بــه ســبب آن،  كــه  همین طــور در تفاســیر دیگــر، ذكــری اســت 

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 151�
2. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات، ص 179، ذیل واژه ذکر. 

3. طبری، ابن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج 16، ص 159� 
4. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان في تفسیر القرآن، ج 7، ص51�
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 نقد رویکرد برقعی در فهم آیات و بی اساس دانستِن 
روایات تأویلی شیعه در باب مهدویت

شــد: خواهــد  افــزون  مخاطــب 

ــوا فــی حــال مــن  »أى صرفنــا مــن الوعیــد بطــرق البیــان المختلفــة الصادقــة لیکون
ــه«.1 ــم ل ــق، و تصدیقه ــم للح ــم و إذعانه ــی تقواه یرج

ــر  كــه از مصادیــق ذك ــه، چــه اســتبعادی دارد  ــر در ایــن آی براســاس چنیــن تعابیــری از ذك

كــه ســبب بیداربــاش نســبت بــه ظالمیــن و یــا امیدبخشــی بــرای مؤمنیــن خواهــد  در ایــن آیــه 

بــود، خبــر از ظهــور منجــی باشــد؟

دوم: یکی از معانی ذكر در قرآن، »خبر« است:
2.>

ً
�ا

ْ
ک ُه دنِ ْم ِم�نْ

ُ
ك �یْ

َ
وا َعل

ُ
ل �تْ

أَ
ْل َسا �نِ �تُ ْ �ی

ْ��نَ �تَ
ْ
ی ال َك َع�نْ دنِ و�نَ

ُ
ل َْ��أَ >َو �ی

با این معنا، ظهور منجی بشرّیت نیز، در زمرۀ اخبار و بلکه مهمترین اخبار است.

أنعام: 158

ْع�نُ  �تی  �بَ
أْ
ا ْوَم �یَ َ َك �ی ِ

ا�تِ َ��بّ �ی
آ
ْع�نُ ا َِی �بَ

�ت
أْ
ا ْو �یَ

أَ
ا َك  َِی َ��بُّ

�ت
أْ
ا ْو �یَ

أَ
ا هتُ 

َ
ك َملا�أِ

ْ
ُهُم ال �یَ �تِ

أْ
ا �نْ �تَ

أَ
 ا

لاَّ اإِ  
ُ�و�نَ �نُ �نْ َ >َهْل �ی

ُ�وا  ِ �ن �تَ ِل ا�نْ  �تُ
ً
�ا �یْ

ها �نَ ما�نِ �ی �تْ �نی  اإ ْو َکَ��بَ
أَ
ُل ا �بْ

�تْ ِم�نْ �تَ َم�نَ
آ
�نْ ا

ُ
ك ْم �تَ

َ
ها ل ما�نُ �ی  اإ

ً
�ا �نْ ُع �نَ �نَ �نْ َ َك لا �ی ِ

ا�تِ َ��بّ �ی
آ
ا

ُ�و�ن <.3  ِ �ن �تَ ُم�نْ ا 
�نَّ اإِ

روایت مورد نظر:

ــِن  ــاِب َعــِن اْب َخّطَ
ْ
ِبــي ال

َ
ــِن أ ِبــي َعــْن َســْعٍد َعــِن اْب

َ
كمــال الدیــن ثــو، ثــواب األعمــال أ »ك، إ

ِی 
�ت
أْ
ا ْوَم �یَ َ ــَل  >�ی ــّزَ َو َج ــْوِل اهلِل َع ــي َق : ِف

َ
ــال ــُه َق

َ
ّن
َ
ــِد اهلِل؟ع؟ أ ــي َعْب ِب

َ
ــْن أ ــاٍب َع ــِن ِرَئ ــِن اْب ــوٍب َع َمْحُب

ــُة َو  ِئّمَ
َ ْ
َیــاُت ُهــُم األ

ْ
 اآل

َ
ُل < َفَقــال �بْ

�تْ ِم�نْ �تَ َم�نَ
آ
�نْ ا

ُ
ك ْم �تَ

َ
ها ل ما�نُ �ی  اإِ

ً
�ا �نْ ُع �نَ �نَ �نْ َ َك لا �ی ِ

ا�تِ َ��بّ �ی
آ
ْع�نُ ا �بَ

1. ابو زهره، محمد، زهرة التفاسیر، ج 9، ص4794� 
کهف: 83؛ یعنی: »از تو از ذو القرنین پرسند. بگو: براى شما از او خبرى خواهم خواند«.  .2

کیفــر لجاجــت وکفرشــان [ بــر دل هایشــان  گــوش می دهنــد، و مــا ]بــه  3. یعنــی: »گروهــی از آنــان بــه ســخنانت 
گــر همــه  ــا نشــنوند[. و ا گوش هایشــان ســنگینی نهادیــم ]ت کــه آن را نفهمنــد، و در  پوشــش هایی قــرار دادیــم 
ــو  ــا ت ــه محضــرت می آینــد ب ــه وقتــی ب ک ــا آنجــا  ــد؛ ت رن ــه آن ایمــان نمی آو ــاز هــم ب نشــانه هاى حــق را ببیننــد ب
افســانه هاى  جــز  ]قــرآن [  ایــن  ینــد:  می گو وعنــاد[  لجاجــت  ى  رو ]از  کافــران  می کننــد،  وســتیزه  مجادلــه 

پیشــینیان نیســت«. 
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ــِه  ــِل ِقَیاِم ــْن َقْب ــْت ِم ــْم َتُکــْن آَمَن
َ
ــا ل ــُع َنْفســًا ِإیَماُنَه  َیْنَف

َ
ــٍذ ال ــُم؟ع؟ َفَیْوَمِئ َقاِئ

ْ
ــَو ال ــُر ُه ُمْنَتَظ

ْ
ــُة ال َی

ْ
اآل

ــِه؟مهع؟«.1 ــْن آَباِئ ــُه ِم َم
َ

ــْن َتَقّد ــْت ِبَم ــْیِف َو ِإْن آَمَن ِبالّسَ

برقعی در نقد این روایت می نویسد:

كــه درســت یــا نادرســت را در احادیــث تشــخیص نمــی داد حدیثــی نقــل  »شــیخ صــدوق 

كســی پیــش  گــر  كــه ا كــه می گویــد مقصــود از »آیــات« أئمــه و آیــه مــورد انتظــار قائــم اســت  كــرده 

كنــد، بــه او ایمــان نیــاور، ایمانــش ســودی نــدارد!! آیــا ایــن روات  ی بــا شمشــیر قیــام  از آنکــه و
جاهــل آیــات را منحصــر بــه أئمــه می داننــد، حتــی آیــات عــذاب را؟!!«.2

كه:  گفته می شود  در پاسخ 

ــر چــه اســاس از روایــت،  گویــای انحصــار نیســت و بایــد دیــد برقعــی ب اول آن كــه: روایــت 

ــتند و  ــه هس ــات" ائّم ــای "آی ــد معن ــیعیان معتقدن ــه ش ك ــد  ــان می كن ــه و بی یافت ــار را در انحص

الغیــر! 

دوم آن كه: در آیات قرآن مجید، لفظ "آیه" به مصادیق مختلفی اطاق شده است:

ُکْم 
�نَ �نُ

أْ
ا �یَ

ُ�وٍء �نَ وها �بِ َمّ�ُ ِه َو لا �تَ
َ
ْ��نِ الّل

أَ
ُکْل �نی  ا

أْ
ا ُ�وها �تَ

دنَ هتً �نَ �یَ
آ
ْم ا

ُ
ك

َ
ِه ل

َ
هتُ الّل ا�تَ ِه �ن ْوِم هدنِ ا �تَ > َو �ی

 3.> ��ی�بٌ
ا�بٌ �تَ َع�ن

مفّســران نیــز از واژۀ "آیــه" در عبــارت مذكــور، تعابیــر مختلفــی داشــته اند. بــرای نمونــه، فخــر 

رازی آیــات را بعضــی از آیــات پــروردگار از جملــه آیــات عــذاب و یــا معجزاتــی آشــکار می دانــد 

و می نویســد:

»قلنــا: الجــواب المعتمــد ان هــذا حکایــة مذهــب الکفــار فــال یکــون حجــة و قیــل: 

ــن و  کمــال الدی ــن علــی،  ــه، محمــد ب ی ــن بابو ــوار، ج 51، ص51، ح 25؛ اب ــر، بحــار األن ــد باق 1. مجلســی، محّم
تمــام النعمــه، ج1، ص 30�

2. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 167�
کــه بــراى شــما ]در اثبــات صــدق نبــّوت مــن [ نشــانه اى ]عظیــم [  3. یعنــی: »و اى قــوم مــن! ایــن ناقــه خداســت 
کــه عذابــی زود  گزنــدى بــه او نرســانید  یــدش در زمیــن خــدا بچــرد، و هیــچ آســیب و  اســت، پــس بگذار

گرفــت. هنــگام شــما را خواهــد 
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یاتــي ربــك بالعــذاب او یاتــي بعــض آیــات ربــك و هــو المعجــزات القاهــرة«.1

و یا در المنار انواع معجزات از جمله جوشیدن چشمه  در زمین مّکه آمده است:

کنــزول کتــاب  »و علــی هــذا یکــون اتیــان بعــض آیــات الــرب مــا اقترحــوه غیــر هذیــن 
مــن الســماء یؤنــة و کتفجیــر ینبــوع مــن االرض بمکــة و یکــون االســتفهام للتهکم الن 

کان للتعجیز«.2 اقتراحهــم 

ــوع  ــه را، طل ــن آی ــات در ای ــود از آی ــی مقص ــه همگ ك ــد  ــل می كن ــیری نق ــز تفاس ــیوطی نی س

خورشــید از مغــرب می داننــد. بــرای نمونــه آورده اســت:

ِتــي َبْعُض 
ْ
 »و أخــرج ابــن أبــی شــیبة و عبــد بــن حمیــد عن أبی ســعید الخدري  َیــْوَم َیأ

ّبَِك  قال طلوع الشمس من مغربها«.3 آیاِت َر

كرده: در میان تفاسیر شیعه، شیخ طوسی اقوالی شبیه به سیوطی نقل 
كطلوع الشمس من مغربها«.4 َك<،  ِ

ا�تِ َ��بّ �ی
آ
ْع�نُ ا َِی �بَ

�ت
أْ
ا ْو �یَ

أَ
»القیامة >ا

كــه  آیــات ظاهــر شــوند" را، روزى می دانــد  كــه  از "روزی  نیــز مقصــود  مرحــوم طبرســی 

كــه بــا  كننــد و تکلیــف_  كــه معرفــت پیــدا  بــا ظاهــر شــدن آن آیــات، آنهــا ناچــار می شــوند 

اضطــرار و ناچــارى ســازش نــدارد_ از میــان بــرود:

َك< التي تضطرهم إلی المعرفة و یزول التکلیف عندها«.5 ِ
ا�تِ َ��بّ �ی

آ
ْع�نُ ا �تِی �بَ

أْ
ا ْوَم �یَ َ »>�ی

كیــد  كــه همگــی بــر ظاهــر شــدِن نشــانه هایی از خداونــد تأ بــا چنیــن تعابیــری از لفــظ آیــه، 

كــه شــتر صالــح آیــۀ الهــی اســت، آیــا حضــرت صالــح؟ع؟ نمی توانــد آیــه ای  دارنــد و در جایــی 

گــر نبــی خــدا آیــۀ خداونــد باشــد، وصــی و جانشــین او نیــز آیــۀ  از آیــات خداونــد باشــد؟ ا

ى، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج 14، ص 188�  1. فخر راز
2. رضا، محمد رشید، تفسیر المنار، ج 8، ص209�

3. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، الدر المنثور فی التفسیر بالماثور، ج 3، ص57�
4. طوسی، محمد بن حسن، التبیان في تفسیر القرآن، ج 4، ص327�

5. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان في تفسیر القرآن، ج 4، ص599�
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كــردن  كــه مــردم ناچــار بــه پیدا گــر ثمــرۀ ظاهــر شــدن آیــۀ خداونــد، ایــن باشــد  خداونــد اســت. ا

معرفــت شــوند، ظهــور آخریــن بازمانــدۀ اوصیــاء؟مهع؟، بهتریــن فرصــت بــرای تحّقــق ایــن 

موضــوع اســت.

مــۀ مجلســی؟حر؟ ســبب اطــاق لفــظ آیــه بــه ائّمــه؟مهع؟ را از ایــن رو می دانــد 
ّ

ســوم آن كــه: عا

گرانقــدر و آشــکاری بــرای نشــان دادِن عظمــت، قــدرت، علــم، لطــف و  كــه آنــان نشــانه های 

رحمــت خداوندنــد:

»إنمــا أطلــق علیهــم اآلیــات ألنهــم عامــات جلیلــة واضحــة لعظمــة اهلل و قدرتــه و علمــه 
و لطفــه و رحمتــه«.1

ــر  ً�ا<، ه �نْ ُع �نَ �نَ �نْ َ ا �ی
َ
َك ل ِ

ا�تِ َ��بّ �یَ
آ
ْع�نُ ا ِی �بَ

�ت
أْ
ا ْوَم �یَ َ < و >�ی ُ�و�ن �نُ �نْ َ ــاراِت >َهْل �ی ــه: عب ــارم آن ك چه

دو اشــاره بــه آینــده اســت.

بقره: 3-1

لاهتَ  ُمو�نَ الّصَ �ی �ت ُ �بِ َو �ی �یْ
عنَ
ْ
ال و�نَ �بِ ِم�نُ وأْ ُ �نَ �ی �ی دن

َّ
�نَ * ال �ی �ت

ُم�تَّ
ْ
ِه ُهدًى ِلل �ی ْ�بَ �ن ا�بُ لا َ��ی ِك�ت

ْ
ِلَك ال >الم * دن

و�ن <.2 �تُ �نِ �نْ ُ اُهْم �ی �ن �تْ ا َ��نَ َو ِمّمَ

روایت مورد نظر: 

ــاِر َعــِن اْبــِن ِعیَســی َعــْن ُعَمــَر ْبــِن َعْبــِد  َعّطَ
ْ
ــٍد ال ِل َعــْن ُمَحّمَ ُمَتــَوّكِ

ْ
كمــال الدیــن اْبــُن ال »ك، إ

ِبــي َعْبــِد اهلِل؟ع؟  ِفــي َقــْوِل اهلِل َعــّزَ َو 
َ
ــّيِ َعــْن أ ّقِ ْصَحاِبَنــا َعــْن َداُوَد الّرَ

َ
َعِزیــِز َعــْن َغْیــِر َواِحــٍد ِمــْن أ

ْ
ال

3.» ــُه َحــّقٌ
َ
ّن
َ
َقاِئــِم؟ع؟ أ

ْ
َقــّرَ ِبِقَیــاِم ال

َ
 َمــْن أ

َ
<  َقــال �بِ �یْ

عنَ
ْ
ال  �بِ

و�نَ ِم�نُ وأْ ُ �نَ �ی �ی ِ دن
َّ
َجــَل  >ال

1. مجلسی، محمد باقر، بحار األنوار، ج 23، ص 207� 
کتــاِب ]بــا عظمــت [ هیــچ شــکی نیســت؛ سراســرش بــراى  2. یعنــی: » الــم * در ]وحــی بــودن و حّقانّیــت [ ایــن 
ى  ز کــه بــه غیــب ایمــان دارنــد و نمــاز را بــر پــا می دارنــد و از آنچــه بــه آنــان رو پرهیــزکاراْن هدایــت اســت. * آنــان 

داده ایــم، انفــاق می کننــد«.
3. مجلســی، محّمــد باقــر، بحــار األنــوار، ج 51، ص52، ح 28. ]برقعــی بــه روایــت 29 نیــز بــه عنــوان روایــت 

کمــال الدیــن و تمــام النعمــة، ج 1، ص17� یــه، محمــد بــن علــی،  کــرده اســت[؛ ابــن بابو مشــابه اشــاره 
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برقعی در معنای "غیب" چنین می گوید:

»آیــا درســت اســت کــه قــرآن در ایــن آیــات ایمــان بــه خــدا را ذکــر نکنــد وایمــان بــه قائم 
ذکــر شــود. در حالــی کــه »غیــب« آن اســت کــه ذاتــًا نادیدنــی و نامشــهود باشــد ماننــد 
کبریــای احدیــت. مفّســرین نیــز »غیــب« را در ایــن آیــه بــه معنــای خداونــد  ذات 
ــت  ــب« نیس ــور »غی ــس از ظه ــت و پ ــل از غیب ــدی قب ــن مه ــر ای ــالوه ب ــد. ع می دانن
کــه مکلــف انــد بــه »غیــب« ایمــان داشــته باشــند درآن وقــت چگونــه  و متقیــن 
بی مصــداق  و  لغــو  آیــه  مهــدی  بــا ظهــور  یعنــی  رنــد؟!  ایمــان می آو بــه »غیــب« 

می شــود؟!«.1

1_ الزم اســت در تبییــن واژۀ غیــب، بــه جســتجوی معانــی مختلــف ایــن واژه در قــرآن 
مجیــد پرداخــت:

كــه از  * مفّســران در تبییــن واژۀ غیــب در ایــن آیــه، غالبــًا غیــب را آن چیــزی می داننــد 
كــه  حــواّس ظاهــری پنهــان شــده اســت. بــه طــور مثــال فخــر رازی در ایــن بــاره، مّدعــی اســت 

نظــر جمهــور مفّســرین بــر ایــن اســت:

ــم هــذا  ــًا عــن الحاســة ث ــذي یکــون غائب ــول جمهــور المفســرین أن الغیــب هــو ال »و هــو ق
الغیــب ینقســم إلــی مــا علیــه دلیــل، و إلــی مــا لیــس علیــه دلیــل«. 2

و یا شیبانی با تعابیری مشابه می گوید:
كان محّصا«.3 »أصل »الغیب«: ما غاب عن العیون و 

كه غیب را پنهان از حواس می داند: هم چنین است تعبیری 
»و الغیب: ما غاب عن الحاّسة مما یعلم باألدلة«.4

كاِت  كات افــراد عــادى اطــاق می شــود. خــواه ادرا گاه غیــب بــه معنــاى پنهــان از ادرا  *

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 167�
ى، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج 2، ص 273� 2. فخر راز

کشف معانی القرآن، ج 1،ص 86�  3. شیبانی، محمد بن حسن، نهج البیان عن 
4. ابن  هائم، احمد بن محمد، التبیان فی تفسیر غریب القرآن، ص48�
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ــال  ــزاران س ــع ه ــه از وقای ك ــتیم  ــادر نیس ــی ق ــورت طبیع ــه ص ــا ب ــی. م كات عقل ــا ادرا ــی ی حس

كــه در گذشــته بــوده اســت بــه مــا خبــر  گــر كســی  گاه شــویم، اّمــا ا پیــش و یــا جریان هــای آینــده آ

دهــد، عاِلــم می شــویم. غیــب بدیــن معنــی نیــز در قــرآن آمــده اســت: 

ُل  �نُ
ْ
ك َ �ی ُهْم 

ُّ �ی
أَ
ا لاَمُهْم  �تْ

أَ
ا و�ن  �تُ

ْ
ل �یُ دنْ  اإِ ِْهْم  َد�ی

َ
ل �تَ  َك َوَما ُک�ن �یْ

َ
ل اإِ ِه  وِ��ی �نُ �بِ  �یْ

عنَ
ْ
اء ال �بَ �ن

أَ
ا ِلَك ِم�نْ  >دنَ

 1.> ِصُمو�نَ �تَ حنْ َ �ی دنْ  اإِ ِْهْم  َد�ی
َ
ل �تَ  َوَما ُک�ن َم  َ َمْ��ی

كــه از طــرق غیــر عــادى مثــل  ــراى برخــی از انســانهایی  ایــن علــم غیــب ممکــن اســت ب

وحــی، اطــّاع می یابنــد، حاصــل شــود. 

گذشــته نیــز اطــاق شــده اســت، ماننــد ایــن  كریــم، لفــظ "غیــب" بــر قضایــای  * در قــرآن 

كــه خــدای متعــال در آن، پــس از نقــل قصــه حضــرت نــوح؟ع؟ می فرمایــد:  آیــه 

َك...<.2  �یْ
َ
ل َها اإِ وِ��ی �بِ �نُ �یْ

عنَ
ْ
اء ال �بَ �ن

أَ
َك ِم�نْ ا

ْ
ل >�تِ

كریــم بــه آن چــه در زمــان حــال موجــود اســت، امــا غایــب از  * نیــز لفــظ "غیــب" در قــرآن 

كــه در ســوره یوســف آمــده اســت: گفتــه شــده؛ چنــان  حــواس اســت 

�بِ  �یْ
عنَ

ْ
ا ِلل

ا َوَما ُک�نَّ َما َعِلْم�نَ  �بِ
لاَّ ا اإِ

ِهْد�نَ َ َك َسَ��تَ َوَما سش �نَ ْ  ا�ب
�نَّ ا اإِ

ا�نَ �بَ
أَ
ا ا   �یَ

ْ
وا

ُ
ول �تُ ْم �نَ

ُ
ك �ی �بِ

أَ
ا ی 

َ
ل اإِ  

ْ
ُعوا >اْ��بِ

3.> �نَ �ی ِ �ن َ�ا�نِ

و یا در جریان موت حضرت سلیمان؟ع؟ می فرماید: 
4.> �نِ ُمِه�ی

ْ
ا�بِ ال

َعدنَ
ْ
وا �نِی ال ُ �ش �بِ

َ
�بَ َما ل �یْ

عنَ
ْ
ُمو�نَ ال

َ
ْعل َ وا �ی

ْو َکا�نُ
َّ
�ن ل

أَ
 ا

�نُّ حبِ
ْ
ِ ال �ت �نَ �یَّ �بَ

َ�ّ �تَ ا �نَ َمّ
َ
ل >... �نَ

کــه  کــه بــه تــو وحــی می کنیــم. و تــو هنگامــی  1. آل عمــران: 44؛ یعنــی: »ایــن ]حقایــق [ از خبرهــاى غیبــی اســت 
ــم را  ی ــان سرپرســتی مر کدامیــك از آن کــه  ــه عنــوان قرعــه زدن در آب [ می انداختنــد  ــان قلم هــاى خــود را ]ب آن

کفالــت او[ بــا یکدیگــر جــدال و ســتیز می کردنــد، نــزد آنــان نبــودى«. کــه ]بــراى  عهــده دار شــود، و نیــز زمانــی 
که به تو وحی می کنیم ...«.  2. یوسف: 102؛ یعنی: »این از سرگذشت هاى پرفایده غیب است 

ــرت  ــك پس ــدون ش ــدر! ب ــد: اى پ یی ــه او بگو ــس ب ــد، پ ــان بازگردی ــوى پدرت ــه س ــما ب ــی: »ش ــف: 81؛ یعن 3. یوس
ــم وحافــظ ونگهبــان نهــان هــم ]کــه در آن چــه اتفاقــی  گواهــی ندادی ــه آنچــه دانســتیم  کــرد، و مــا جــز ب دزدى 

افتــاده [ نبودیــم «.
ى زمین در افتاد، جّنیان ]که ادعاى علم غیب داشتند[ فهمیدند که اگر  4. سبأ: 14؛ یعنی: »...زمانی که به رو
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* هم چنین در قرآن اطاق غیب بر آینده شده است:
1.>... �بَ �یْ

عنَ
ْ
َع ال

َ
ل

ّ
َط

أَ
ًدا * ا

َ
�نَّ َمالا َوَول َ �ی

و�تَ
أُ
ا

َ
اَل ل

ا َو�تَ �نَ ا�تِ �یَ
آ
ا َ� �بِ

ی َک�نَ ِ دن
َّ
ْ�تَ ال �ی

أَ
َ�ا

�نَ
أَ
>ا

كــه از انســان  2_ مرحــوم عامــه مجلســی در تبییــن واژۀ غیــب، غیــب را چیــزی می دانــد 

ــد  ــکان، مانن ــت م ــا از جه ــده؛ ی ــته و آین گذش ــور  ــد ام ــان، مانن ــت زم ــا از جه ــد؛ ی ــان باش پنه

كــه از انســان دور می باشــد و حــواس  آن چــه در زمــان حــال اســت، ولــی در مکانــی اســت 

كــه خــود بــه خــود مخفــی اســت، ماننــد مطالبــی  پنج گانــه آن را درک نمی كنــد؛ یــا از جهــت آن 

كــه مخفــی و پنهــان اســت و بــه قــوه فکــر و تأمــل هــم حاصــل نمی گــردد:

ــة  کاألشــیاء الماضی ــار زمــان وقوعــه  ــا باعتب ــا غــاب عــن الشــخص إم »و الغیــب م
کاألشــیاء الغائبــة عــن حواســنا فــي وقتنــا، و إمــا  تیــة، أو باعتبــار مــکان وقوعــه  و اآل
یــات و ال مســتنبطة منهــا  کالقواعــد التــي لیســت ضرور باعتبــار خفائــه فــي نفســه 

بالفکــر، و ضــد الغیــب الشــهادة«.2

كــه: "ذاتــًا غیــب اســت"، می تــوان  بــر ایــن اســاس بــر خــاف آن چــه برقعــی مّدعــی اســت 

گاه  كتــاب خــدا،  گفــت مصــداق مشــّخصی بــرای غیــب وجــود نــدارد. بــر منطــق آیــات 

بــه مرحلــۀ شــهود می رســد. حــال چــه  از مّدتــی  پــس  پدیــده ای مصــداق غیــب اســت و 

كــه ولــّی خــدا، پــس از آن كــه از دیــد عمــوم پنهــان شــده اســت، یکــی از  اســتبعادی دارد 

مصادیــق غیــب باشــد؟

ملک: 30 

 3.> �نٍ ماٍء َمع�ی ْم �بِ
ُ
ك �ی �ت

أْ
ا َم�نْ �یَ  �نَ

ً
ْو�ا ُکْم عنَ َ� ماوأُ ْ��بَ

أَ
�نْ ا ْم اإِ

�تُ ْ �ی
أَ
 َ�ا

أَ
ْل ا >�تُ

غیب می دانستند در آن عذاب خوارکننده ]که کارهاى بسیار پرزحمت و طاقت فرسا بود[ درنگ نمی کردند«.
کافــر شــد وگفــت: ]بــه خاطــر انتخــاب آییــن  کــه بــه آیــات مــا  کســی را  1. مریــم: 78-79؛ یعنــی: »آیــا دیــدى آن 
کفــر[ بــه مــن مــال و اوالد بســیار خواهنــد داد؟ * آیــا ]او دربــاره رســیدن بــه مــال و اوالد بســیار[ بــر غیــب  شــرك و 

گاهــی یافتــه ...«. آ
2. مجلسی، محّمد باقر، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 3، ص111� 

ى شــما ]چــون آب رودهــا، چشــمه ها، ســدها و  گــر آب مــورد بهره بــردار 3. یعنــی: »بگــو: بــه مــن خبــر دهیــد ا
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روایت مورد نظر: 

�نٍ < ُقــْل  ماٍء َمِع�ی ْم �بِ
ُ
ك �ی �تِ

أْ
ا َم�نْ �یَ

 �نَ
ً
ْو�ا

ُکْم عنَ َ� ماوأُ ْ��بَ
أَ
�نْ ا ْم اإِ

�تُ ْ �ی
أَ
 َ�ا

أَ
ْل ا

»فــس، تفســیر القمــي  >�تُ

ــُد ْبــُن َجْعَفــٍر َعــْن  َثَنــا ُمَحّمَ
َ

ِتیُکــْم ِبِإَمــاٍم ِمْثِلــِه. َحّد
ْ
ْصَبــَح ِإَماُمُکــْم َغاِئبــًا َفَمــْن َیأ

َ
ْیُتــْم ِإْن أ

َ
 َرأ

َ
أ

ــِد ْبــِن  ّيِ َعــْن ُمَحّمَ َفــَزاِر
ْ
ِء َعــْن ِإْســَماِعیَل ْبــِن َعِلــّيٍ ال

َ
َعــا

ْ
َقاِســِم ْبــِن ال

ْ
ْحَمــَد َعــِن ال

َ
ــِد ْبــِن أ ُمَحّمَ

ــّزَ َو َجــَل   ــْوِل اهلِل َع ــِه َعــْن َق ْی
َ
ــَواُت اهلِل َعل

َ
َضــا َصل : ُســِئَل الّرِ

َ
ــال ــوَب َق ّیُ

َ
ــِن أ ــَة ْب

َ
ُجْمُهــوٍر َعــْن َفَضال

ــُة  ِئّمَ
َ ْ
ْبَواُبُکــُم األ

َ
؟ع؟ َماُؤُكــْم أ

َ
<  َفَقــال �نٍ ماٍء َمِع�ی ْم �بِ

ُ
ك �ی �تِ

أْ
ا َم�نْ �یَ

 �نَ
ً
ْو�ا

ُکْم عنَ َ� ماوأُ ْ��بَ
أَ
�نْ ا ْم اإِ

�تُ ْ �ی
أَ
 َ�ا

أَ
ْل ا

>�تُ
ــاِم«.1 َم ِ

ْ
ــِم اإل

ْ
ِتیُکــْم ِبِعل

ْ
ِتیُکــْم ِبَمــاٍء َمِعیــٍن َیْعِنــي َیأ

ْ
ــَواُب اهلِل َفَمــْن َیأ ْب

َ
ــُة أ ِئّمَ

َ ْ
َو األ

ــه بــه صــورت تکــراری مطــرح  ــه ایــن آی كــه برقعــی ذیــل روایــات مربــوط ب در میــان نکاتــی 

كــه در آن، معنــا و مصطلــح بــا یکدیگــر خلــط شــده اند.  می كنــد، نکتــه ای بــه چشــم می خــورد 

ی می نویســد:  و

»علــی بــن ابراهیــم احمــق و عــده ای از ضعفــا و مجروحیــن و مجاهیــل می گوینــد 
گــر امــام شــما غائــب شــود  ُکْم< امــام اســت یعنــی ا امــام فرمــوده کــه مقصــود از >َماوأُ
چــه کســی امامــی ظاهــر و حاضــر بــرای شــما مــی آورد؟! در حالــی کــه در مّکــه مســأله 
گــر امــام شــما غائــب شــود چــه  ــا قــرآن بپرســد ا امامــت بــه هیــچ وجــه مطــرح نبــود ت
کــه امــا باقــر یــا امــام رضــا چنیــن ســخن  کســی برایتــان امــام مــی آورد، واضــح اســت 

کــذاب بــه آنــان افتــرا بســته انــد«.2 بی مناســبتی نمی گوینــد بلکــه روات 

كه: گفت  با یک دسته بندی می توان چنین 

ــد 24 بحاراألنــوار، ضمــن بــاِب " أنهــم؟مهع؟ المــاء المعیــن و 
ّ
مــۀ مجلســی در مجل

ّ
اّواًل: عا

كــه و ســائر المنافــع  البئــر المعطلــة و القصــر المشــید و تأویــل الســحاب و المطــر و الظــل و الفوا

کــه برایتــان آب روان و  کیســت  گــردد[ پــس  کــه از دســترس شــما خــارج  ــا آنجــا  ــرو رود ]ت چاه هــا[ در زمیــن ف
رد؟!«. ــاو ــوارا بی گ

1. مجلســی، محّمــد باقــر، بحــار األنــوار، ج 51، ص50، ح 21. ]برقعــی بــه روایــت 27 و 30 نیــز بــه عنــوان روایــت 
کــرده اســت[؛ قمــی، علــی بــن ابراهیــم، تفســیر قمــی، ج2، ص 379� مشــابه اشــاره 

2. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 163�
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الظاهــرة بعلمهــم و بركاتهــم؟مهع؟ " بــه بیــان معنــا و مصطلــِح هــر یــک از ایــن تعابیــر و وجــه َشــَبه 

ــه آن وابســته اســت؛  كــه حیــات ب ــد: آب، چیــزی اســت  ــارۀ "مــاء" می گوی ــردازد. درب آن می پ

كــه حیــات جســم بــه آن وابســته اســت و امــام، فــردی اســت  آِب ]آشــامیدنی[ چیــزی اســت 

كــه حیــات روح بــدان وابســته اســت:

کــون أحدهمــا ســبب  ــة عــن علــم اإلمــام الشــتراکهما فــي  کنای کــون المــاء  »بیــان: 
ــر  ــاء الظاه ــن الم ــتبعد و المعی ــر مس ــروح غی ــاة ال ــبب حی ــر س ــم و اآلخ ــاة الجس حی

الجــاري علــی وجــه األرض«.1

یــات و تفســیر ظاهــر  كــه منافاتــی میــان تأو مــه در ادامــه اعــام مــی دارد 
ّ

دوم آن كــه: عا

آیــات نیســت:

یــالت تفاســیر ظواهــر اآلیــات و هــذا الوجه  »فعلــی هــذا التحقیــق ال تنافــي تلــك التأو
یــالت ممــا قــد مضــی و مــا  کثــر الروایــات المشــتملة علــی غرائــب التأو یجــري فــي أ

ــو آت«.2 ه

گاه در حــال تــرس و پنهانــی بــه  كــه ممکــن اســت حّجــت الهــی  ســوم آن كــه: ایــن مطلــب 

ســر بــرده و از نظرهــا پنهــان باشــد، در آموزه هــای دینــِی مــا، یافــت می شــود. بــرای نمونــه، امیــر 

گاه پنهــان  گاه امــام را ظاهــر و  مؤمنــان؟ع؟ در خطبــه ای، بســته بــه شــرایط مختلــف زمانــی، 

كرده انــد: و خائــف معّرفــی 

ــورًا  ــا َخاِئفــًا َمْغُم ــرًا َمْشــُهورًا َو ِإّمَ ــا َظاِه ــٍة ِإّمَ ــٍم هلِلَِّ ِبُحّجَ ــْن َقاِئ ْرُض ِم
َ ْ
ــو األ

ُ
 َتْخل

َ
ــی ال

َ
ــّمَ َبل ُه

َّ
»الل

ْعَظُمــوَن 
َ ْ
ــوَن َعــَددًا َو األ

ُّ
َقل

َ ْ
ِئــَك َو اهلِل األ

َ
ول

ُ
ِئــَك أ

َ
ول

ُ
ْیــَن أ

َ
َكــْم َذا َو أ َناُتــُه َو   َتْبُطــَل ُحَجــُج اهلِل َو َبّیِ

َّ
ِلَئــا

ــوِب 
ُ
ــی ُیوِدُعوَهــا ُنَظَراَءُهــْم َو َیْزَرُعوَهــا ِفــي ُقل َناِتــِه َحّتَ ِعْنــَد اهلِل َقــْدرًا َیْحَفــُظ اهلُل ِبِهــْم ُحَجَجــُه َو َبّیِ

ْشــَباِهِهْم...«.3
َ
أ

1. محمد باقر، مجلسی، بحار األنوار، ج 24، ص101�
یلهــا و تفســیر ظاهــر آیــات نیســت و ایــن توجیــه در بیشــتر از روایاتــی  2. »بنــا بــر ایــن تحقیــق منافــات بیــن ایــن تأو

ى اســت«؛ همــان، ص 104� یــل اســت جــار کــه مشــتمل بــر غرائــب تأو
کـــه بـــا  کســـی  کـــه هرگـــز زمیـــن _بـــه لطـــف تـــو_ از  3. نهـــج البالغـــه، حکمـــت 147: »بـــار خدایـــا، چنیـــن اســـت 
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5-2. نقد داللی

كــه از ناحیــۀ خــود بــه قــّوت آن هــا معتقــد  گاه بــا ذكــر اســتدالل هایی  برقعــی در مســیر نقــد، 

اســت، ســعی در نقــد داللــی روایــات دارد. 

شعراء: 4-3

ُهْم 
ا�تُ ْع�ن

أَ
�تْ ا

َّ
ل �نَ

 �نَ
هتً �یَ

آ
ماِء ا ِهْم ِم�نَ الّ�َ �یْ

َ
ْل َعل ِ

�نّ �نَ  �نُ
أْ
ا

َ �ش
�نْ �نَ �نَ * اإِ �ی ِم�ن وا ُموأْ و�نُ

ُ
ك َ  �ی

َّ
لا

أَ
َ�َك ا �نْ ٌع �نَ ا�نِ َك �ب

َّ
َعل

َ
 >ل

 1.> �نَ ع�ی ا�نِ ها �ن
َ
ل

روایت مورد نظر: 

�نَ <_  ِع�ی ا�نِ ها �ن
َ
ُهْم ل ا�تُ ْع�ن

أَ
�تْ ا

َّ
ل �نَ هتً �نَ �یَ

آ
ماِء ا ِهْم ِم�نَ الّ�َ �یْ

َ
ْل َعل ِ

�نّ �نَ  �نُ
أْ
ا َ �ش

�نْ �نَ »فــس، تفســیر القمــي  >اإِ

: َتْخَضــُع ِرَقاُبُهــْم 
َ

ِبــي َعْبــِد اهلِل؟ع؟ َقــال
َ
ِبــي ُعَمْیــٍر َعــْن ِهَشــاٍم َعــْن أ

َ
ِبــي َعــِن اْبــِن أ

َ
َثِنــي أ

َ
ــُه َحّد

َ
َفِإّن

ْمــِر؟ع؟«.2
َ ْ
ــَماِء ِباْســِم َصاِحــِب األ ْیَحــُة ِمــَن الّسَ ــَة َو ِهــَي الّصَ َمّیَ

ُ
َیْعِنــي َبِنــي أ

برقعی دربارۀ این روایت می نویسد:

کنیــم امــا نمی کنیــم، علــی بــن  »یــا اینکــه قــرآن فرمــوده مــا می توانیــم آیتــی نــازل 
می شــود!!«.3 نــازل  مذکــور  آیــت  یــد  می گو ابراهیــم 

كه بر اساس قاعدۀ جری  گویا چنین است  با توجه به سیاق، سخن برقعی ظهور دارد اّما 

ـــد، خـــواه ظاهـــر باشـــد و  ـــی نخواهـــد مان ـــا دارد خال پ ـــن الهـــی را بر کنـــد و دی ـــه امـــر حـــق قیـــام  حجـــت و دلیـــل ب

زان او از  آشـــکار )مثـــل امامـــان معصـــوم(، خـــواه در حـــال تـــرس و پنهانـــی؛ تـــا دالیـــل الهـــی و مشـــعلهاى فـــرو

کجاینـــد؟ آنـــان بـــه خـــدا ســـوگند، شمارشـــان انـــدك، امـــا از نظـــر مقـــام و منزلـــت  بیـــن نـــرود. و آنهـــا چنـــد نفرنـــد و 

کنـــد،  ى  نـــزد خـــدا بســـی بـــزرگ و ارجمندنـــد. خداونـــد بـــه وســـیلۀ آنـــان حجت هـــا و دالیـــل روشـــنش را پاســـدار

ـــذر آن را در دلهـــاى افـــرادى چـــون خودشـــان بیفشـــانند ...«. کســـانی ماننـــد خـــود بســـپارند و ب ـــه  ـــا آن را ب ت
کــه  ــازل می کنیــم  ــان ن ــر آن ــزرگ از آســمان ب گــر بخواهیــم معجــزه اى ب کنــی* ا ــدوه هــالك  1. یعنــی: »از شــدت ان

ــد«. ــردن نهن گ ــرش  ــار در براب ــه و بی اختی فروتنان
2. مجلســی، محّمــد باقــر، بحــار األنــوار، ج 51، ص 48، ح 10؛ قمــی، علــی بــن ابراهیــم، تفســیر قمــی، ج2، 

�118 ص 
3. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 156�
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 نقد رویکرد برقعی در فهم آیات و بی اساس دانستِن 
روایات تأویلی شیعه در باب مهدویت

كــه در آن، بــه قرینــۀ همیــن روایــت،  یلــی از آیــه را مطــرح می كنــد   و تطبیــق، روایــت بطنــی یــا تأو

ظهور ثانوی جدیدی منعقد می شود.

توبه: 32
ُ�و�ن <�1 كا�نِ

ْ
ْو َکِ�َه ال

َ
وَ�ُه َو ل ّمَ �نُ ِ �ت ُ �نْ �ی

أَ
 ا

َ
لّا ُه اإِ

َ
�بَی الّل

أْ
ا واِهِهْم َو �یَ �نْ

أَ
ا ِه �بِ

َ
وَ� الّل ا �نُ وأُ ْ��نِ ُ �نْ �ی

أَ
ُدو�نَ ا ��ی ُ >�ی

روایت مورد نظر:

َقاِئــِم ِمــْن 
ْ
 ِبال

َ
وِ�ِه<  َقــال ّمُ �نُ ُه ُم�تِ

َ
واِهِهْم َو الّل

�نْ
أَ
ا ِه �بِ

َ
وَ� الّل ا �نُ وأُ ْ��نِ ُدو�نَ ِل�یُ ِ��ی ُ »فــس، تفســیر القمــي  >�ی

 ُیْعَبــَد َغْیــُر اهلِل َو ُهــَو 
َ

ــی ال ــِه َحّتَ ِ
ّ
ُكل یــِن  ــی الّدِ

َ
ُیْظِهــُرُه َعل

َ
ْیِهــْم ِإَذا َخــَرَج ل

َ
ــَواُت اهلِل َعل

َ
ــٍد َصل آِل ُمَحّمَ

مــًا َو َجــْورًا«.2
ْ
َكَمــا ُمِلَئــْت ُظل  

ً
ْرَض ِقْســطًا َو َعــْدال

َ ْ
 األ

ُ َ
ــُه َیْمــأ

ُ
َقْول

برقعی در راستای تضعیف روایت، نور خداوند را با دین خداوند یکی دانسته و می نویسد: 

اتمــام  بــه  قائــم  بــا  را  نــور هدایــت  أخیــر می گویــد خــدا  آیــۀ  دربــاره  ابراهیــم  بــن  »علــّی 

كــرم؟لص؟ نــور هدایــت إلهــی و دیــن خــدا بــه  می رســاند!! بایــد بپرســیم مگــر در زمــان پیامبــر أ

ى<  ْعَم�تِ ْم �نِ
ُ
ك �یْ

َ
َمْم�تُ َعل �تْ

أَ
ْم َوا

ُ
ك �نَ ْم ِد�ی

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
ْکَمل

أَ
ْوَم ا �یَ

ْ
كــه خــدا فرمــود: >ال كمــال نرســید  اتمــام و ا

كــردم«. دیگــر  كامــل ســاخته و نعمتــم را بــر شــما تمــام  ]مائــده: 3[ »امــروز دیــن شــما را برایتــان 

كــه  گــر می دانســتند  كراهــت داشــتند و ا كــه نــام قائــم را نشــنیده بودنــد، چگونــه  كّفــاری  آنکــه 

دیــن در زمــان آنهــا بــه تمامّیــت نمی رســد بلکــه هــزاران ســال پــس از آنهــا بــه تمامّیــت خواهــد 
كراهــت نمی داشــتند بلکــه خوشــحال می شــدند!!«.3 كــه أصــًا  رســید 

گفته می  شود: در پاسخ چنین 

1_ نــور خداونــد در قــرآن مجیــد از ســوی مفّســرین بــه معانــی مختلفــی تعبیــر شــده اســت. 

کننــد؛ ولــی  1. یعنــی: »همــواره می خواهنــد نــور خــدا را بــا ســخنان باطــل ]و تبلیغــاِت بی پایــه [ خــود خامــوش 
کافــران خــوش نداشــته باشــند«. کنــد، نمی خواهــد، هــر چنــد  کامــل  خــدا جــز اینکــه نــور خــود را 

2. مجلســی، محّمــد باقــر، بحــار األنــوار، ج 51، ص 49، ح16. ]برقعــی بــه روایــت 57 نیــز بــه عنــوان روایــت 
کــرده اســت[؛ قمــی، علــی بــن ابراهیــم، تفســیر قمــی، ج2، ص 365� مشــابه اشــاره 

3. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 159�
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بــرای نمونــه قرطبــی در ذیــل آیــۀ هشــت صــف1، آن را بــه پنــج دســتۀ قــرآن2، اســام3، پیامبــر 

كــرده اســت: خــدا 4؟لص؟، حّجت هــای الهــی5 و مثلــی معــروف، تقســیم 

یل: أحدها: أنه القرآن، یریدون إبطاله و_ تکذیبه بالقول،  »وفي  ُنوَر اهلِل  هنا خمسة أقاو
ید. و_ الثاني: إنه اإلسالم، یریدون دفعه بالکالم، قاله السدي  قاله ابن عباس و_ ابن ز
که باألراجیف، قاله الضحاك. الرابع:  الثالث_ أنه محمد؟مص؟ ]و آله[، یریدون هال
ئله، یریدون إبطالها بإنکارهم و_ تکذیبهم، قاله ابن بحر. الخامس:  حجج اهلل و_ دال
فوجده مستحیال ممتنعا  بفیه  الشمس  نور  إطفاء  أراد  أي من  أنه مثل مضروب، 
فکذلك من أراد إبطال الحق، حکاه ابن عیسی. و_ سبب نزول هذه اآلیة ما حکاه 
عطاء عن ابن عباس: أن النبي؟مص؟ ]و آله[ أبطأ علیه الوحي أربعین یوما، فقال 
کان ینزل  کعب بن األشرف: یا معشر الیهود، أبشروا! فقد أطفأ اهلل نور محمد فیما 
کان لیتم أمره، فحزن رسول اهلل؟مص؟ ]و آله[، فأنزل اهلل تعالی هذه اآلیة  علیه، و_ ما 

و_ اتصل الوحي بعدها، حکی جمیعه الماوردي رحمه اهلل«. 6

كـه بـا نشـان دادِن آیـه ای آن  2_ در چنیـن فضایـی، نـور خداونـد بـه اسـام محـدود نشـده 

كنونـی دور از واقـع! بـر  كـردن آن را در زمـان  را تمـام شـده بدانیـم و طمـع دشـمنان بـه خامـوش 

كه باشـد، در هر عصر و زمان، دشـمنان خدا اقدام  اسـاس آیات قرآن مجید، نور خدا هر چه 

كـردن آن می نماینـد و البّتـه خداونـد از نـور خویـش محافظـت می نمایـد: بـه نابـود و خامـوش 
7 .> ُ�و�ن كا�نِ

ْ
ْو َکِ�َه ال

َ
وِ�ِه َو ل ّمُ �نُ ُه ُم�تِ

َ
واِهِهْم َو الّل �نْ

أَ
ا ِه �بِ

َ
وَ� الّل ا �نُ وأُ ْ��نِ ُدو�نَ ِل�یُ ��ی ُ >�ی

ُ�و�ن <�  كا�نِ
ْ
ْو َکِ�َه ال

َ
وِ�ِه َو ل ّمُ �نُ ُه ُم�تِ

َ
واِهِهْم َو الّل �نْ

أَ
ا ِه �بِ

َ
وَ� الّل ا �نُ وأُ ْ��نِ ُدو�نَ ِل�یُ ��ی ُ 1� >�ی

ى، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج 29، ص 529� 2. برای مثال ر.ک: فخر راز
3. بــرای مثــال ر.ک: طبرســی، فضــل بــن حســن، مختصــر مجمــع البیــان، ج 3، ص 415؛ طبــری، محّمــد بــن 

جریــر، جامــع البیــان فــی تفســیر القــرآن،ج 28، ص 57�
4. برای مثال ر.ک: مکی بن حموش، الهدایة إلی بلوغ النهایة،ج 11، ص7440�

یل، ج 5، ص209� ى، عبداهلل بن عمر، أنوار التنزیل و أسرار التأو 5. برای مثال ر.ک: بیضاو
6. برای مثال ر.ک: قرطبی، محمد بن احمد، الجامع ألحکام القرآن، ج 18، ص85�

کننــده  کامــل  کــه خــدا  کننــد در حالــی  7. صــف:8؛ یعنــی: »می خواهنــد نــور خــدا را بــا دهان هایشــان خامــوش 
کافــران خــوش نداشــته باشــند«.  نــور خــود اســت، گرچــه 
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گر نـور اتاقی  3_ از طرفـی، اتمـاِم نـور بـه معنـای رسـیدن بـه نهایت نور نیسـت. بـرای مثال ا

كـه بـه نهایـت نـور دسـت یافته ایـم. بی شـک "نـوراهلل" در  كامـل باشـد، نمی تـوان مّدعـی شـد 

مرحلـۀ تبییـن و در مرحلـۀ تحقـق درجاتـی متفـاوت هسـتند. در زمـان رسـول خـدا؟لص؟ در 

مرحلـۀ تبییـن بـه اتمـام می رسـد و در زمـان حضـرت مهـدی؟ع؟ در مرحلـۀ تحقـق!

4_ برخــی از مفّســران اهــل ســّنت نیــز، در توضیــح اتمــام نــور خــدا، آن را بــر وجــوه مختلــف 

كــه عبــارت اســت از: اتمــام بــا ارائــۀ حّجت هــا و براهیــن، اتمــام بوســیلۀ اهــل آن و  دانســته اند 

غلبــه و اتمــام بوســیلۀ غلبــۀ دیــن در تمامــی ســرزمین ها:

ــه أوجــه: أحدهــا: بالحجــج و البراهیــن. و  وِ�ِه< ل ّمُ �نُ ُه ُم�تِ
َ
ــه_ عــّز و جــل_: >َو الّل »و قول

کلهــا. فــإن کان علــی  کــن  الثانــي: بنصــر أهلــه و غلبتــه. و الثالــث: بإظهــاره فــي األما
النصــر و الغلبــة، فقــد کان حتــی کأن المشــرکین فــي خــوف و المســلمون فــي أمــن؛ 
 ِم�نْ 

ً
ا �ب ِ��ی

ُحّلُ �تَ
ْو �تَ

أَ
اِ�َعهتٌ ا ُعوا �ت ما َ��نَ ُهْم �بِ �بُ ِص�ی ُ�وا �تُ �نَ َک�نَ �ی ِ دن

َّ
اُل ال �ن َ أ ال تــرى إلــی قولــه: >َو لا �ی

ِه<  ]الرعــد: 31[، و إلــی مــا روي عــن النبــي صلــی اهلل علیــه و 
َ
�تَِی َوْعُ� الّل

أْ
ا داِ�ِهْم َ��تَّى �یَ

ســلم: »نصــرت بالرعــب مســیرة شــهرین««.1

ــن  ــه اظهــار دی كــه منجــر ب ــور خــدا توســط حضــرت مهــدی؟ع؟  ــر ایــن اســاس، اتمــام ن ب

ــود. ــد ب ــد نخواه ــد، بعی ــد ش خواه

كــه دیــن تمامــًا بــه اتمــام رســیده، پــس چــه نیــازی بــه تبییــن  گــر برقعــی مّدعــی اســت  5_ ا

ــوش  ــرای خام ــی ب ــز، تاش های ــن نی ــال دی كم ــد از ا ــد بع ــه بگوین ــر این ك ــت؟! مگ ــال اوس امث

ــرای  ــر این طــور باشــد، ظهــور مهــدی؟ع؟ ب گ كــه ا گرفتــه و می گیــرد.  ــور دیــن صــورت  كــردن ن

ــود. ــده نخواهــد ب ــر _ بی فای ــد _ در مرحلــه ای باالت ــور خداون اتمــام ن

6_ برقعــی در جایــی دیگــر، اعــام والیــت امیــر مؤمنــان؟ع؟ را بــه واقعــۀ غدیــر منحصــر 

كــرده و می نویســد:

قــول شــما قبــل  بــه  از ســوره مائــده )یعنــی  نــزول ســوره صــف قبــل  »می گوییــم 

یالت أهل السنة، ج 9، ص 632� 1. ماتریدى، محمد بن محمد، تأو
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کفــر  از اعــالم بــه والیــت علــی( بــوده، پــس چگونــه مــردم بــه والیــت آن حضــرت 
یدنــد؟!«.1 ز ر می و

كــرم؟لص؟  یــخ، اعــام والیــت امیــر مؤمنــان؟ع؟ از همــان آغــاز بعثــت رســول ا بــه اذعــان تار

در واقعــۀ یــوم الــّدار انجــام شــده و ســپس در مواضــع متعــّدد دیگــر، تکــرار شــده اســت.

7_ برقعی در جایی دیگر، ایمان به امام را جزء واجبات دینی نمی شمارد و می گوید:

»ایمان به امام را از واجبات نشمرده است. )فتأمل(«.2 

پیامبــر  جانشــینی  و  الهــی  نصــب  بــه  اســامی  جامعــۀ  پیشــوایِی  و  رهبــری  امامــت، 

كــرم؟لص؟ در امــور دینــی و دنیــوی اســت. ایــن آمــوزه، از اصــول مذهــب شــیعه و از اختافات  ا

كــه  اعتقــادی میــان شــیعه و اهــل ســنت اســت. اهمیــت امامــت نــزد شــیعیان باعــث شــده 

كــرم؟لص؟ از ابتــدای دوران رســالت  گیرنــد. در اعتقــاد شــیعه، پیامبــر ا آنــان امامیــه لقــب 

ــت.  ــدی داش ــام ج ــود، اهتم ــات خ ــس از وف ــلمانان پ ــام مس ــش و ام ــه خوی ــی خلیف ــه معرف ب

اقدامــات آن حضــرت در ایــن مســیر، از نخســتین دعــوت علنــی، بــا معرفــی حضــرت علــی 

بــن ابیطالــب ؟امهع؟ بــه عنــوان خلیفــه و جانشــیِن بعــد از خــود آغــاز شــد و تــا آخریــن روزهــای 

زندگانــی ایشــان، در راه بازگشــت از حجــة الــوداع در 18 ذی الحجــه در غدیــر خــم و همچنیــن 

كردنــد ادامــه یافــت. كــه دوات و قلمــی درخواســت  لحظــات آخــر عمرشــان 

بــه عنــوان اصــول اعتقــادات شــیعه، معرفــی  عالمــان شــیعه از دیربــاز، پنــج اصــل را 

كــه عبــارت اســت از توحیــد، عــدل، نبــوت، امامــت و معــاد. حقیقــت ایــن اســت  كرده انــد 

كــه  كــه اصــول پنجگانــۀ یــاد شــده از آن جهــت بــه عنــوان اصــول مذهــب انتخــاب شــده 

كــه از نظــر اســام، بایــد بــدان اعتقــاد و ایمــان داشــت و از  از ســویی بیانگــر اصولــی باشــد 

كننــده شــاخصه هاى مکتــب باشــد. بنابرایــن، ســه اصــل  ســوى دیگــر، معــّرف و مشــخص 

توحیــد، نبــوت و معــاد، جــزو اهــداف اســام اســت و اصــل عــدل، معــرف مکتــب تشــیع و 

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 160�
2. همان، ص 161�
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گرچــه جــزء هدف هــاى ایمانــی اســام نیســت، یعنــی بــا اصــل  ویــژه آن اســت. اصــل عــدل، 
كــه  گونــه تفاوتــی نــدارد، ولــی جزءاصولــی اســت  علــم، حیــات و قــدرت حضــرت حــق، هیــچ 

ــد. ــان می ده ــام نش ــه اس ــبت ب ــیع را نس ــب تش ــاص مذه ــدگاه خ دی

اصــل امامــت نیــز از دیــدگاه شــیعه، داراى هــر دو جنبــه اســت، یعنــی هــم داخــل حــوزه 
ایمانــی اســت و هــم معــّرف و مشــخص مذهــب تشــیع اســت، بــه عبــارت دیگــر افــزون بــر آن 
ــت.  ــب اس ــاخصه مذه ــد ش كنن ــخص  ــرف و مش ــت، مع ــدان الزم اس ــان ب ــاد و ایم ــه اعتق ك
ــه امــام را از  كــه خــود را شــیعه معّرفــی می كنــد، اعتقــاد ب ــه ممکــن اســت برقعــی  حــال چگون

واجبــات نشــمارد؟!

صف:13
 1�> �ن �ی ِم�ن ُموأْ

ْ
ِ� ال ِ

ّ َ�ش ��ی�بٌ َو �ب
ٌ� �تَ �تْ ِه َو �نَ

َ
ْصٌ� ِم�نَ الّل ها �نَ و�نَ ِح�بُّ

�ى  �تُ �نْ
أُ
>َو ا

روایت مورد نظر: 

ْنَیــا ِبَفْتــِح 
ُ

<  َیْعِنــي ِفــي الّد ِ��ی�بٌ
ٌ� �تَ �تْ ِه َو �نَ

َ
ْصٌ� ِم�نَ الّل ها �نَ و�نَ ِح�بُّ

�ى  �تُ �نْ
أُ
»فــس، تفســیر القمــي  >َو ا

َقاِئِم؟ع؟«.2
ْ
ال

كــه در ایــن آیــه اقــدام بــه طــرح مجــّدد آن هــا  گذشــته  كنــار تکــرار مباحــِث  برقعــی در 

كــه پیامبرخــدا؟لص؟ اّمــت خــود را بــه ظهــور نــوادۀ دوازدهــم خــود  نمــوده اســت، ایــن مســئله را 

بشــارت دهــد، هجــو و باطــل می دانــد و می نویســد:

کیســت؟ کجاســت؟ و فتــح او چــه وقــت اســت؟  »آیــا اصحــاب نمی پرســند قائــم 
کــه قائــم، نــواده دهــم پیامبــر شــما و فتــح او هــزاران ســال پــس از  و جــواب بشــنوند 

مرگ شماســت!!!«.3

ى نزدیــك از  ز ى و پیــرو یــد ]و بــه شــما عطــا می کنــد[ یــار کــه آن را دوســت دار 1. یعنــی: »و نعمت هــاى دیگــرى 
ســوى خداســت. و مؤمنــان را مــژده ده«. 

ــن ابراهیــم، تفســیر قمــی، ج 2،  ــوار، ج 51، ص 49، ح 17؛ قمــی، علــی ب ــر، بحــار األن ــد باق 2. مجلســی، محّم
ص366�

3. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 161�
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كه: این در حالی است 

كــردن مســلمین، در  گفتــه شــد، وعــدۀ بــه فتــِح نزدیــک بــرای آرام  كــه پیشــتر  1_ همانطــور 

كــه مــراد آیــه را، منحصــر بــه  جــای خــود می توانــد مطلــب صحیحــی باشــد. ناصحیــح آنســت 

كنیــم. همــان واقعــه در عصــر نــزول 

2_ الیــه الیــه بــودن قــرآن مجیــد، درســت همیــن جــا معنــا می شــود! زنــده بــودن آیــات 

كــه غالــب  قــرآن در طــول دهــر، )جــری و تطبیــق( از ویژگی هــای خــاص قــرآن مجیــد اســت 

مســلمین بــدان معتقدنــد.

كام رســول خــدا بی ســابقه نیســت.  3_ بشــارت دادِن اصحــاب بــه ظهــور مهــدی؟ع؟ در 

بــرای نمونــه آن حضــرت فرمودنــد:

 َیمــاُل 
َ

تــي َعلــي إختــالٍف ِمــَن الّنــاِس َو َزالِزل ُاّمَ ــُرُکم بالَمهــدِي َیبَعــُث فــي  »ُاَبّشِ
ــماء َو  ِکُن الّسَ َکمــا ُمِلَئــْت َجــورًا َو ُظلمــًا َیرضــي َعنــُه  ســا  

ً
رَض ِقســطًا َو َعــدال

َ
األ

 1.»... ِصحاحــًا   
َ

المــال ــُم  ُیَقّسِ رِض 
َ
األ ِکُن  ســا

كتب اهل تسّنن نیز به چشم می خورد.2  همین روایت و مشابه آن، در 

4_ قرآن مجید، قیامت را قریب می داند و می فرماید:
3.>

ً
ا �ب ��ی

�اُه �تَ  * َو �نَ
ً
دا ع�ی َ ُه �ب

َ�ْو�نَ َ �نَُّهْم �ی لًا * اإِ م�ی َ  �ب
ً
�ا ْ� َ��بْ اْ��بِ >�نَ

گرامــی اســالم نیــز در تعابیــری، بهشــت و دوزخ را بســیار نزدیــک می داننــد و  پیامبــر 
می فرماینــد:

»الجّنة أقرب  إلی  أحدکم  من  شراك  نعله  و الّنار مثل ذلك«.4

کشف الغمه، ج2، ص 483� 1. اربلي، علي بن عیسي، 
2. احمد بن حنبل، ج3، ص383�

کنــارش جــزع و ناخشــنودى نباشــد.[ *  کــه در  کــن صبــرى نیکــو ]صبــرى  3. معــارج: 5-7؛ یعنــی: »پــس صبــر 
ر می بیننــد * و مــا آن را نزدیــك می بینیــم«.  دشــمنان و مخالفــان، آن ]عــذاب [ را دو

کفشــتان نزدیکتــر اســت و جهنــم نیــز چنیــن اســت«؛ پاینــده، ابوالقاســم،  ــه شــما از بنــد  4. یعنــی: »بهشــت ب
نهــج الفصاحــة، ص433� 
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گر به تعبیر قرآن مجید و نیز پیامبر خدا، قیامت نزدیک است، بر اساس عقیدۀ فریقین،  ا

قیام حضرت مهدی؟ع؟ كه قبل از قیامت اتفاق خواهد افتاد، نزدیک تر خواهد بود.

تکویر: 16-15
س<�1 

�نَّ
ُ
ك

ْ
واِ� ال َ حب

ْ
ِس * ال

�نَّ حنُ
ْ
ال ِ�ُم �بِ �تْ

أُ
لا ا >�نَ

روایت مورد نظر: 

ْحَمــَد ْبــِن 
َ
ِحْمَیــِرّيِ َمعــًا َعــْن أ

ْ
َوِلیــِد َمعــًا َعــْن َســْعٍد َو ال

ْ
ِبــي َو اْبــُن ال

َ
كمــال الدیــن أ »ك، إ

َســِد ْبــِن 
َ
ــِد ْبــِن ِإْســَحاَق َعــْن أ ِبیــِع َعــْن ُمَحّمَ ُحَســْیِن ْبــِن الّرَ

ْ
یــَد َعــِن ال ُحَســْیِن ْبــِن ُعَمــَر ْبــِن َیِز

ْ
ال

ِبــي 
َ
ُحَســْیِن ْبــِن َعِلــّيِ ْبــِن أ

ْ
ــَد ْبــَن َعِلــّيِ ْبــِن ال َبــا َجْعَفــٍر ُمَحّمَ

َ
ِقیــُت أ

َ
ــْت  ل

َ
ّمِ َهاِنــٍئ َقال

ُ
َبــَة َعــْن أ

َ
َثْعل

 ِإَمــاٌم َیْخِنــُس 
َ

ِس<  َفَقــال
�نَّ
ُ
ك

ْ
واِ� ال َ حب

ْ
ِس ال

�نَّ حنُ
ْ
ال ِ�ُم �بِ �تْ

أُ
لا ا َیــِة >�نَ

ْ
ُتُه َعــْن َهــِذِه اآل

ْ
ل

َ
َطاِلــٍب؟مهع؟ َفَســأ

ــاِد ِفــي 
َ
َوّق

ْ
ــَهاِب ال َكالّشِ یَن َو ِماَئَتْیــِن ُثــّمَ َیْبــُدو  ِمــِه َســَنَة ِســّتِ

ْ
ِفــي َزَماِنــِه ِعْنــَد اْنِقَضــاٍء ِمــْن ِعل

ــاَك«.2 ْت َعْیَن ــّرَ ــَك َق ــَت َذِل ْدَرْك
َ
ــِإْن أ ــِل َف ْی

َّ
ــِة الل َم

ْ
ُظل

برقعی دربارۀ این روایت می نویسد:

َجــَواِر( جمــع اســت و امــام غائــب مفــرد اســت!! آیــا امــام باقــِر؟ع؟ روات 
ْ
»... لفــظ )ال

جاهــل جاعل، عربــی نمی دانــد؟!«.3

كــه در  ــر مفــرد،4 از اقســام مجــاز لغــوی می باشــد  در فضــای قــرآن مجیــد، اطــاق جمــع ب

كار رفتــه اســت5: قــرآن بــه 

که به سرعت می روند و پنهان می شوند«. که باز می گردند، * ستارگانی  1. یعنی: »پس سوگند به ستارگانی 
کمــال الدیــن و  ــن علــی،  ــه، محمــد ب ی ــن بابو ــوار، ج 51، ص51، ح 26؛ اب ــر، بحــار األن 2� مجلســی، محّمــد باق

تمــام النعمــة، ج1، ص 325�
3. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 167�

ى، ناصــر، پیــام قــرآن،  4. »اطــالق  جمــع  بــر مفــرد در قــرآن و غیــر قــرآن از نثــر و شــعر فــراوان اســت«؛ مــکارم شــیراز
ج 9، ص 208�

5. زرکشــی، محمــد بــن بهــادر، البرهــان فــی علــوم القــرآن، ج3، ص6؛ ســیوطی، عبــد الرحمــان بــن ابــی بکــر، 
تقــان فــی علــوم القــرآن، ج3، ص130�  اال
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ُهْم  َو  کاهتَ  ال�نَّ و�نَ  �تُ وأْ ُ �ی َو  لاهتَ 
َ

الّص ُمو�نَ  �ی �ت ُ �ی �نَ  �ی دن
َّ
ال وا  َم�نُ

آ
ا �نَ  �ی دن

َّ
ال َو  ُه 

ُ
َ�ُسول َو  ُه 

َ
الّل ُم 

ُ
ك َوِل�یُّ ما 

�نَّ >اإِ  *

ــات فریقیــن آمــده اســت2،  كــه در روای ــر اســاس شــأن نزول هایــی  ــه، ب < 1 : در ایــن آی �اِکُعو�ن

یــک نفــر _ امیــر مؤمنــان؟ع؟ _ مــورد نظــر بــوده ولــی اطــاق جمــع آمــده اســت و بــر اســاس 
اعتقــاداِت امامّیــه، بــر باقــی پیشــوایان معصــوم؟مهع؟ نیــز منطبــق اســت.3

كــه قاتــل یــک نفــر اســت، »قتــل«  ها< 4: در ایــن آیــه، بــا ایــن  �ی ْم �ن �تُ
أْ
اَ�ا

َ
اّد

 �نَ
ً
�ا �نْ ْم �نَ �تُ

ْ
ل �تَ

 �تَ
دنْ * >َو اإِ

را بــه جمــع نســبت داده اســت.

<  5: در ایــن آیــه نیــز، »ارجعــون« بــه صــورت  ُعو�ن ِ اْ��بِ
اَل َ��بّ َمْو�تُ �ت

ْ
َ�َ�ُهُم ال

أَ
اَء ا ا �ب دن ى اإِ

* >َ��تَّ

جمــع آمــده و بــر مفــرد اطــاق شــده اســت.

علــی  ]ماننــد  مؤمنانــی  و  اوســت  رســول  و  خــدا  فقــط  شــما  دوســت  و  »سرپرســت  یعنــی:  55؛  مائــده:   .1
کــه در رکوعنــد ]بــه تهیدســتان [ زکات  پــا می دارنــد و در حالــی  کــه همــواره نمــاز را بر بــن ابی طالب انــد[ 

می دهنــد«. 
ــن  ــاره امیــر مؤمنــان علــی ب ــده درب ــات 55 و 56 ســوره مائ کــه آی ــدى نیســت  2. از نظــر شــیعه جــاى هیــچ تردی
کــه انگشــتر خــود را در نمــاز بــه فقیــر صدقــه دادنــد. ]در منابــع  ابی طالــب ؟امهع؟ نــازل شــده اســت، هنگامــی 
کــرم؟لص؟ و ائمــه طاهریــن؟مهع؟  ــه و تابعیــن از رســول ا کثیــرى از صحاب ــر جمــع  یــداد، افــزون ب شــیعه ایــن رو
نقــل شــده اســت؛ ر.ک: مجلســی، محّمــد باقــر، بحــار االنــوار، ج 35، ص 183- 206؛ بحرانی، ســید هاشــم، 
یــد:  البرهــان فــی تفســیر القــرآن، ج 1، ص 479- 485، علــی بــن طــاووس، در ســعد الســعود، ص 192 می گو
کتــاب تفســیر محمــد بــن العبــاس بــن علــی بــن مــروان، دیــدم نــزول ایــن آیــه را دربــاره علــی از نــود طریــق  »در 
یــد: اجمــاع امت بــر  کــه می گو رده اســت«؛ محمــد بــن شهرآشــوب نیــز در مناقــب آل ابــی طالــب، پــس از آن  آو
نــزول ایــن آیــات دربــاره امیــر مؤمنــان علــی بــن ابیطالــب ؟امهع؟ اســت، بــه معرفــی ده هــا منبــع از شــیعه و ســنی 
کــه بــه ذکــر ایــن رخــداد پرداخته انــد[ ایــن حادثــه در منابــع اهــل ســنت نیــز، از چندیــن نفــر از  می پــردازد 
ــانید و  ــع، اس ــن مناب ــی از ای ــت. در برخ ــده اس ــل ش ــق نق ــد طری ــا چن ــدام ب ک ــر  ــی ه گاه ــن و  ــه و تابعی صحاب
ــل، ج 1،  ــر 26 طریــق می شــود ]حســکانی، عبیــد اهلل، شــواهد التنزی ــغ ب ــه بال گــون نقــل ایــن حادث گونا طــرق 

ص 209- 248[. 
3. احمدی میانجی، علی، آیه والیت: چند نکته و چند پرسش و پاسخ.

ســتیز  و  نــزاع  بــه  او  ]قاتــل [  بــاره  در و  کشــتید  را  کســی  کــه  هنگامــی  کنیــد[  ]یــاد  »و  یعنــی:  72؛  بقــره:   .4
برخاســتید...«.

کــه یکــی از آنــان را مــرگ در  5. مؤمنــون: 99؛ یعنــی: »]دشــمنان حــق از دشــمنی خــود بــاز نمی ایســتند[ تــا زمانــی 
کــه از مــن ســر زده بــه دنیــا[ بازگــردان«. ردگارا! مــرا ]بــراى جبــران گناهــان و تقصیرهایــی  یــد: پــرو رســد، می گو
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گر در قرآن مجید چنین مســئله ای مســبوق به ســابقه اســت، می تواند جایگاهی   بنابراین ا

گذشته،  نیز در حدیث داشته باشد. از اینها 

حدید: 17 
 1.> و�ن

ُ
ل ْع�تِ ْم �تَ

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ا�تِ ل �ی

اآ
ْ
ُم ال

ُ
ك

َ
ا ل

�نَّ �یَّ َ ْد �ب
ها �تَ ْعَد َمْو�تِ َ  �ب

ْ��نَ
اأَ

ْ
ْحِى ال ُ َه �ی

َ
�نَّ الّل

أَ
ُموا ا

َ
>اْعل

روایت مورد نظر: 

ــی  
َ
ــاٍس  ِفــي َقْوِلــِه َتَعال ْســَناِد َعــِن اْبــِن َعّبَ ِ

ْ
ا اإل

َ
»غــط، الغیبــة للشــیخ الطوســي ِبَهــذ

ــٍد ِمــْن  ْرَض ِبَقاِئــِم آِل ُمَحّمَ
َ ْ
ها< َیْعِنــي ُیْصِلــُح األ ْعَد َمْو�تِ َ ْ��نَ �ب

اأَ
ْ
ْحِى ال ُ َه �ی

َ
�نَّ الّل

أَ
ُموا ا

َ
>اْعل

ِل 
آ
ِم ا ا�أِ

�تَ ا�تِ  ]�بِ �ی
اآ

ْ
ُم ال

ُ
ك

َ
ا ل

�نَّ �یَّ َ ْد �ب َکِتَهــا >�تَ
َ
ْهــِل َمْمل

َ
َبْعــِد َمْوِتَهــا َیْعِنــي ِمــْن َبْعــِد َجــْوِر أ

2�» > و�نَ
ُ
ل ْع�تِ �تَ ْم 

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ل ٍد[  ُمَ�ّمَ

برقعــی بــا یــک "حس گرایــی" مشــهود، حیــات را منحصــر در حیــات زمیــن در بهــاران پــس 

از زمســتان می دانــد و می گویــد:

»ایــن مضمون هــا بارهــا درقــرآن ذکــر شــده و نشــانه قــدرت الهــی شــمرده شــده ولــی 
گفتــه خــدا زمیــن  کــه  کرده انــد  عــده ای از مجاهیــل و ضعفــا از ابــن عبــاس روایــت 
ــا قبــل از  ــده نکــرده و ت ــه حــال زمیــن را زن ــا ب ــده می کنــد!! یعنــی ت ــم زن ــا قائ مــرده را ب
قائــم زمیــن را زنــده نمی کنــد؟! ایــن هــم شدتفســیر؟! آیــا واقعــا ایــن عبــاس چنیــن 

ــا روات جاعــل چنیــن دروغــی بافته انــد؟!«.3 گفتــه ی

 1_ بســیاری از مفّســران نیــز، آیــه را منحصــر بــه ظاهر نکرده و معنایی دیگر از آن جســته اند. 

طبرسی می نویسد:

ها< أي یحییهــا بالنبــات بعــد الیبــس و الجدوبــة  ْعَد َمْو�تِ َ  �ب
ْ��نَ

اأَ
ْ
ْحِى ال ُ َه �ی

َ
�نَّ الّل

أَ
ُموا ا

َ
»>اْعل

بوبیــت و قــدرت  کــه خــدا زمیــن را پــس از مردگــی اش زنــده می کنــد. همانــا مــا نشــانه ها ]ى ر 1. یعنــی: »بدانیــد 
کردیــم تــا بیندیشــید«. خــود[ را بــراى شــما بیــان 

ــت  ــوان روای ــه عن ــز ب ــت 37 نی ــه روای ــی ب ــوار، ج 51، ص53، ح 32. ]برقع ــار األن ــر، بح ــد باق ــی، محّم 2. مجلس
کــرده اســت[؛ طوســی، محمــد بــن الحســن، الغیبــة )للطوســي(، ص175� مشــابه اشــاره 

3. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 169�
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أي فکذلــك یحیــي الکافــر بالهــدى إلــی اإلیمــان بعــد موتــه بالضــالل و الکفــر بــأن 
لطاف  یلطــف لــه مــا یؤمــن عنــده و قیــل معنــاه أن اهلل یلیــن القلــوب بعد قســوتها باأل

و التوفیقــات«.1

بــدان  آیــه  ایــن  می گویــد  و  می دانــد  مــراد  را  قلــوب  خشــوع  نیــز  محررالوجیــز  صاحــب 

گیاهــان بعــد از خشــکی زنــده می كنــد؛ بــه ایــن  كــه اینچنیــن خداونــد زمیــن را بــا  معناســت 

كــه كافــر را بــا هدایــت بــه ســوی ایمــان _ بعــد از آن كــه كافــر بــه ســبب كفــر و گمراهــی مــرده  معنــا 

ــات  ــاف و توفیق ــه الط ــاوت، ب ــد از قس ــا را بع ــد قلب ه ــه خداون ــد. و اینک ــده می كن ــت_ زن اس

نــرم می گردانــد:

ــوع  ــی الخش ــا إل ــوب، یرده ــل بالقل ــك یفع <، فکذل
ݦ
هٰا٭ تِ ݧ �ݧ ْ َد َموݧ ْ عݧ ݨَ  �ب

ْ�نَ ݨݧ َا�ݧ
ْ
ى ال �یِ

ْ حݧ ُ َه �ی �نَّ اللّٰ
َ
»>ا

ــة و التکســب مــن العبــد بعــد  بعــد بعدهــا عنــه، و ترجــع هــي إلیــه إذا وقعــت اإلناب
کانــت میتــة غبــراء. و باقــي اآلیــة بیــن جــدا«�2 کمــا تحیــی األرض بعــد أن  نفورهــا منــه 

كــه اینچنیــن  كافــر توســط ایمــان را مقصــود آیــه می شــمارد و می گویــد  میبــدی احیــای 

كــه آن هــا را بعــد از آن كــه دور شــده اند بــه جهــت توبــۀ بنــده،  خداونــد بــا قلبهــا عمــل می كنــد 

ــد: ــده می گردان ــد همچنانکــه، زمیــن خشــک مــرده را زن خاشــع می گردان

»اى_ کمــا احیــا االرض بعــد موتهــا کذلــك یحیــی الموتــی و قیــل_ کمــا احیــا االرض 
کمــا احیــا االرض یلیــن القلــوب القاســیة لیتفکــروا  یحیــی الکافــر باالیمــان و قیــل_ 

فــی اآلیات«.3

سّید قطب، احیای قلوب توسط قرآن را مراد می داند:

کمــا  ها< و فــي هــذا القــرآن مــا یحیــي القلــوب  ْعَد َمْو�تِ َ  �ب
ْ��نَ

اأَ
ْ
ْحِى ال ُ َه �ی

َ
�نَّ الّل

أَ
ُموا ا

َ
»>اْعل

تحیــا األرض«. 4

1. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان في تفسیر القرآن، ج 9، ص358�
2. ابن عطیه، عبدالحق بن غالب، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، ج 5، ص264�

کشف االسرار و عدة االبرار، ج 9، ص 495� 3. میبدى، احمد بن محمد، 
4. قطب، سید، فی ظالل القرآن، ج 6، ص 3489�
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و زمخشری آن را زنده شدن قلوب در اثر ذكر می شمارد:

ثــر الذکــر فــي القلــوب، و  ها< قیــل: هــذا تمثیــل أل ْعَد َمْو�تِ َ  �ب
ْ��نَ

اأَ
ْ
ْحِى ال ُ َه �ی

َ
�نَّ الّل

أَ
ُموا ا

َ
»>اْعل

کمــا یحیــی الغیــث األرض«.1 أنــه یحییهــا 

كــه برخــی مــوارد را عامــل ایجــاد  2_ بــا تعّمــق در معنــای لغــوی واژۀ "حیــاۀ" و نیــز روایاتــی 

حیــاۀ می داننــد، می تــوان نگاهــی وســیع تر از ظاهــر، بــه ایــن آیــه داشــت. راغــب لغــت حیــاۀ 

ِی دائمــی می دانــد و  را دارای وجــوه مختلــف می دانــد و یکــی از معانــِی آن را حیــات اخــرو

كــه این گونــه بــه آن متصــل می شــود.  ی ابــدی اســت  می نویســد پنجمیــن وجــه، حیــات اخــرو

كــه عبــارت اســت از عقــل و علــم: بــه حیاتــی 

ّیــة األبدّیــة، و ذلــك  َحَیــاُة تســتعمل علــی أوجــه ... و الخامســة: الحیــاة األخرو
ْ
»ال

ِه َو 
َ
وا ِلّل �بُ �ی �بِ ــی: >اْس�تَ ــال اهلل تعال ــم، ق ــل و العل ــي العق ــي ه ــاة الت ــه بالحی ــل إلی یتوّص

بهــا:  یعنــي  ا�تِی<3   ِلَح�ی ْم�تُ  
َ

ّد �تَ ى  �نِ
�تَ �یْ

َ
ل ا  >�ی و قولــه:   2 ْم < 

ُ
ك �ی ْح�یِ ُ �ی ِلما  ا َدعاُکْم  دن اإِ ُسوِل  ِللّ�َ
ّیــة الّدائمــة«. 4 الحیــاة األخرو

كــه حیــات معنــوی یــک جامعــه  3_ در روایــات نیــز، بــا تنّبــه بــه یــک مســتقّل عقلــی، 

منــوط بــه برپایــی عــدل در آن جامعــه اســت، حیــات را در پــِی اقامــۀ عــدل معّرفــی فرموده  انــد. 

ــر نمونه هایــی از مجموعــۀ چنیــن روایاتــی اســت: ــات زی روای
  َحَیاة«.5

ُ
َعْدل

ْ
* عدل حیات است: »ال

* عدل سلطان، حیات رعّیت است: »عدل  الّسلطان حیاة الّرعّیة و صاح البرّیة«.6
ْحَکام «.7

َ ْ
  َحَیاُة األ

ُ
َعْدل

ْ
* عدل، سبب زنده شدِن احکام است: »ال

1. زمخشرى، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج 4، ص 478�
2. انفال: 24�
3. فجر: 24�

4. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، ص269-268� 
5. تمیمی آمدى، عبد الواحد، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص99� 

6. همان، ص 466�
7. همان، ص 99�
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ــا اقامــۀ عــدل احیــا می شــود:  ــرده اســت و ب ی آن، ُم ــر رو * زمیــن به واســطۀ جــور و ســتم ب

ــِل ْبــِن 
َ

ُمَفّض
ْ
ــِت َعــْن ُیوُنــَس َعــِن ال

ْ
ل ــِت َعــْن َعْبــِد اهلِل ْبــِن الّصَ

ْ
ل ْحَمــَد ْبــِن الّصَ

َ
ــُد ْبــُن أ »ُمَحّمَ

َه 
َ
 الّل

�نَّ
أَ
ُموا ا

َ
َبــا َعْبــِد اهلِل؟ع؟ َعــْن َقــْوِل اهلِل َعــّزَ َو َجــَل  >اْعل

َ
 أ

َ
ل

َ
ــُه َســأ

َ
ّن
َ
ِبــِي  أ

َ
َحل

ْ
ــٍد ال َصاِلــٍح َعــْن ُمَحّمَ

َجــْوِر«.2
ْ
ــَد ال  َبْع

َ
ــْدل َع

ْ
 ال

َ
ــال ــَد َمْوِتهــا1 َق < َبْع ْ��نَ

أَ
ا

ْ
ْحِى ال ُ �ی

ــاٍد  َی ــِن ِز ــِد ْب ــْن ُحَمْی ــاِس َع َعّبَ
ْ
ــُن ال ــُد ْب ــا َرَواُه ُمَحّمَ كفــر اهلــش، خواهــد مــرد: »َم ــا  * زمیــن ب

ْحــَوِل َعــْن 
َ ْ
ِبــي َجْعَفــٍر األ

َ
َحَســِن ْبــِن َمْحُبــوٍب َعــْن أ

ْ
ــِد ْبــِن َســَماَعَة َعــِن ال َحَســِن ْبــِن ُمَحّمَ

ْ
َعــِن ال

ْعَد  َ  �ب
ْ��نَ

أَ
ا

ْ
ْحِى ال ُ َه �ی

َ
 الّل

�نَّ
أَ
ُموا ا

َ
ــّزَ َو َجــَل  >اْعل ــِه َع ِبــي َجْعَفــٍر؟ع؟  ِفــي َقْوِل

َ
ُمْســَتِنیِر َعــْن أ

ْ
ــِن ال ِم ْب

َّ
َســا

ــي  ــا َفُتْحَی  ِفیَه
ُ

ــِدل ــِم َفَیْع َقاِئ
ْ
ــا اهلُل ِبال ــٌت َفُیْحِییَه ــُر َمّیِ َکاِف

ْ
ــا َو ال َه

ُ
ْهل

َ
ــَر أ َكَف ــا  ــي  ِبَمْوِتَه ها< َیْعِن َمْو�تِ

ــْم«.3 ــَد َمْوِتِه ــا َبْع َه
َ
ْهل

َ
ــي أ ْرُض َو ُیْحِی

َ ْ
األ

ــُن  ْحَمــُد ْب
َ
ی آن، احیــا می شــود: »أ * زمیــن بــه واســطۀ برپایــی عــدل و اقامــۀ حــدود بــه رو

ــاِج َعــْن  َحّجَ
ْ
ــِن ال ْحَمــِن ْب ــِد الّرَ ــِن َســْعَداَن َعــْن َعْب ــّيٍ َعــْن ُموَســی ْب ــِن َعِل ــِد ْب ــَراَن َعــْن ُمَحّمَ ِمْه

َقْطــِر 
ْ
ْیــَس ُیْحِییَهــا ِبال

َ
 ل

َ
ها<4 َقــال ْعَد َمْو�تِ َ  �ب

ْ��نَ
اأَ

ْ
ْحِى ال ُ ِبــي ِإْبَراِهیــَم؟ع؟ ِفي َقــْوِل اهلِل َعــّزَ َو َجــَل  >�ی

َ
أ

ْرُض 
َ ْ
 َفُتْحَیــا األ

َ
َعــْدل

ْ
 َفُیْحُیــوَن ال

ً
ِکــْن َیْبَعــُث اهلُل ِرَجــاال

َ
]أي لیــس یحییهــا بالقطــر فقــط[ َو ل

ْرَبِعیــَن َصَباحــًا«.5
َ
ــِر أ َقْط

ْ
ــَن  ال ْرِض ِم

َ ْ
ــي األ ــُع ِف ْنَف

َ
َحــّدِ هلِلَِّ أ

ْ
ــُة ال َقاَم ِ

َ
ــْدِل َو إل َع

ْ
ــاِء ال ْحَی إِلِ

گــر بــر اســاس ایــن منطــق عقلــی، زمیــن بــه وســیلۀ جــور و ســتم می  میــرد و بــا برپایــی  4_ ا

ــا  ــن ب ــدۀ زمی كنن ــا  ــان، احی ــر آن ــاق نظ ــن و اّتف ــات فریقی ــزارِش روای گ ــا  ــردد، ب ــده می گ ــدل زن ع

ــود. برپایــِی عــدل، مهــدی موعــود خواهــد ب

كــه حضــرت  احادیــث بســیاری در متــون اســامی شــیعی و ســنی بــه ایــن امــر اتفــاق دارنــد 

1. حدید: 17�
کافي،ج 8، ص 267� کلینی، محمد بن یعقوب،   .2

یل اآلیات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص638�  3. استرآبادى، علی، تأو
4. روم: 19�

کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي،ج 7، ص174�   .5
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كــه پــر از ظلــم  كــرد، همان گونــه  مهــدی؟ع؟ بعــد از ظهورخــود زمیــن را پــر از عــدل و داد خواهــد 

و جــور شــده اســت. بــرای نمونــه:

كــرده اســت  * شــیخ طوســی در حدیثــی طوالنــی بــه ســند خــود از امــام صــادق؟ع؟ روایــت 

كــه فرمودند:

ــا  َه
ُ َ
ــٍر؟ع؟ َفَیْمأ ــِن َجْعَف ــی ُموَســی ْب

َ
ــِدِه ِإل  ِبَی

َ
ــأ ْوَم

َ
ا َو أ

َ
ــذ ــِب  َه

ْ
ــْن  ُصل ــَو ِم ــا َو ُه ــُر َصاِحُبَن »َیْظَه

ــا«.1 ْنَی
ُ

ــُه الّد
َ
ــو ل ــًا َو َتْصُف م

ْ
ــْورًا َو ُظل ــْت َج ــا ُمِلَئ َكَم  

ً
ــْدال َع

كه فرمودند: كرده  * ابوسعید خدری از رسول خدا؟لص؟ روایت 

»ال تقــوم الســاعة حتــی تملــیء االرض ظلمــًا و عدوانــًا. قــال: ثــم یخــرج رجــل مــن عترتــی 
كمــا ملئــت ظلمــًا وعدوانــًا«.2 او مــن اهــل بیتــی یمأ هــا قســطًا و عــداًل 

آل عمران: 140 

ُه 
َ
َم الّل

َ
ْعل اِس َو ِل�یَ

�نَ ال�نَّ ْ �ی َ ها �ب
ُ
داِول اُم �نُ �یَّ

اأَ
ْ
َك ال

ْ
ل ُه َو �تِ

ُ
ل ْ ْ�ٌ� ِم�ش ْوَم �تَ �تَ

ْ
ْد َمّسَ ال �تَ ْ�ٌ� �نَ ْم �تَ

ُ
ْمَ�ْ�ك َ �نْ �ی >اإِ

3.> �ن اِلم�ی
ِح�بُّ ال�نَّ ُ ُه لا �ی

َ
َهداَء َو الّل ُ ْم سش

ُ
ك  ِم�نْ

�نَ �نِ
�تَّ َ وا َو �ی َم�نُ

آ
�نَ ا �ی دن

َّ
ال

کــه از نســل ایــن اســت _ حضــرت بــه دســت مبــارک خــود بــه  1� یعنــی: »صاحــب مــا ظهــور می کنــد در حالــی 
ــر  کــه پ ــه  گون ــر از عــدل و داد می کنــد همــان  ــگاه زمیــن را پ ــد_ آن کردن ــن جعفــر؟ع؟ اشــاره  حضــرت موســی ب
کتــاب الغیبــة للحجــة،  از جــور و ظلــم شــده اســت«. طوســی، محمــد بــن الحســن، الغیبــة )للطوســي(/ 

ــن حســن، إثبــات الهــداة بالنصــوص و المعجــزات، ج 4، ص301�  ص42؛ شــیخ حــر عاملــی، محمــد ب
گاه شــخصی از  گــردد. ســپس فرمــود: آن  ــر از ظلــم و ســتم  ــا اینکــه زمیــن پ ــا نمی شــود ت ــر پ 2. یعنــی: »قیامــت ب
عترتــم یــا از اهــل بیتــم )تردیــد از راوی اســت( خــروج کــرده، زمیــن را از داد و عــدل پــر خواهــد کــرد، همــان گونه 
کــم نیشــابوری، مســتدرک  کــه ازظلــم و ســتم پــر شــده اســت«. احمــد بــن حنبــل، مســند، ج 3،ص36؛ حا

کــم، ج4،ص557؛ ابــن حّبــان، صحیــح ابــن حّبــان، ج 8،ص290�  حا
ــدر[ آســیب  گــروه را نیــز ]در جنــگ ب ــه شــما آســیب و جراحتــی رســید، آن  گــر ]در جنــگ احــد[ ب 3. یعنــی: » ا
کامــی [ را ]بــه عنــوان امتحــان [ در میــان مــردم  ى و نا ز زهــا ]ِى پیــرو و جراحتــی ماننــد آن رســید. و مــا ایــن رو
رده انــد، مشــخص  ى حقیقــت و خلــوص [ ایمــان آو کــه ]از رو می گردانیــم ]تــا عبــرت گیرنــد[ و خــدا کســانی را 
کــه  کــه نتیجــه طاعــت و تقواســت، و شکســت ها  ى هــا  ز گواهانــی ]نســبت بــه پیرو کنــد و از میــان شــما 
محصــول نافرمانــی و بی تقوایــی اســت [ بگیــرد؛ و خــدا ســتمکاران را ]کــه بــا سســتی و بی تقوایــی بــر خــود 

ــدارد«.  ــت ن ــد[ دوس ــتم می کنن س
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روایت مورد نظر: 

اُم  �یَّ
أَ
ا

ْ
َك ال

ْ
ل ِبــي َعْبــِد اهلِل؟ع؟  ِفــي َقــْوِل اهلِل  >َو �تِ

َ
 »شــي، تفســیر العیاشــي َعــْن ُزَراَرَة َعــْن أ

ــُة اهلِل 
َ
ْیــَن َدْول

َ
ْبِلیــَس َفأ ــٌة إِلِ

َ
ــٌة هلِلَِّ َو َدْول

َ
ــَق اهلُل آَدَم َدْول

َ
 َخل

ُ
 ُمْنــذ

َ
 َمــا َزال

َ
اِس < َقــال

�نَ ال�نَّ ْ �ی َ ها �ب
ُ
داِول �نُ

ــٌد«.1 ــٌم َواِح ــَو َقاِئ ــا ُه َم
َ
أ

برقعی در فهم آیه و نقد این روایت می نویسد:

نــزول ســختی و  بــه مجروحیــن غــزوه »احــد« اســت و حکمــت  آیــه راجــع  »ایــن 

جراحــت بــر مومنیــن را بیــان می فرمایــد. خواننــده محتــرم بــه توضیحــات شــیخ 

طبرســی در »مجمــع البیــان« ذیــل ایــن آیــه و آیــه پــس از آن مراجعــه کــن. امــا عیاشــی 

کــه همیشــه از ابتــدای خلقــت آدم، دولتــی خدایــی بــوده و دولتــی  کــرده  روایــت 

ــا دولــت خدایــی جــز دولــت همــان  شــیطانی. پــس دولــت خدایــی کجاســت؟ آی
کــرده اســت«.2 ــازی  ــه نیــز ب ــا ایــن آی ــم اســت؟! عیاشــی ب یــک قائ

گفته می شود:

كــرده و بــر خــاف  اّواًل: طبرســی در مقــام بیــان شــأن نــزول، ماجــرای نــازل شــدِن آیــه را بیــان 

ی هم چنیــن پــس از بیــان شــأن  برقعــی، قائــل بــه زنــده بــودِن آیــات در تمامــی اعصــار اســت. و

نــزول و در توضیــح آیــه، همــان معنــای حدیــث عیاشــی را بیــان نمــوده و تعلیــِل "نداولهــا" را 

كــردن تمامــی نســلها دانســته اســت. آزمایــش 

دوم آن كــه: مفّســران دیگــر نیــز ایــن آیــه را منحصــر در شــأن نــزول ندانســته و آن را جــاری در 

میــان نســل ها دانســته اند3. بــرای نمونــه زمخشــری می نویســد:

كل جدیــد. و المــراد باألیــام: أوقــات الظفــر و الغلبــة، نداولهــا: نصرفهــا  »هــي األیــام تبلــی 

1. مجلســی، محّمــد باقــر، بحــار األنــوار، ج 51، ص54، ح 38؛ عیاشــی، محمــد بــن مســعود، تفســیر عیاشــي، 
ج 1، ص199�

2. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 177�
3. برای نمونه ر.ک: حقی برسوى، اسماعیل بن مصطفی، تفسیر روح البیان، ج 2، ص 100�
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كقولــه«.1  بیــن النــاس ندیــل تــارة لهــؤالء و تــارة لهــؤالء، 

كــه بــر ایــن اســاس جــارى شــده تــا  مــۀ طباطبایــی نیــز آن را ســّنت الهیــه ای می دانــد 
ّ

عا

كام یــك قــوم  روزگار را در بیــن مــردم دســت بــه دســت بگردانــد، بــدون اینکــه بــراى همیشــه بــه 

چرخانــده شــود قومــی دیگــر را از آن محــروم ســازد، و ایــن ســّنت بــه خاطــر مصالحــی اســت 

كــه فهــم انســانها جــز بــه برخــی از آن مصالــح احاطــه نمی یابــد، و نمی توانــد تمامــِی  عمومــی 

كنــد: آن مصالــح را درك 

»فالمعنــی: أن الســنة اإللهیــة جــرت علــی مداولــة األیــام بیــن النــاس مــن غیــر أن توقــف 

علــی قــوم و یــذب عنهــا قــوم لمصالــح عامــة تتبــع هــذه الســنة ال تحیــط أفهامکــم إال ببعضهــا 
دون جمیعهــا«.2

ــرد  كارب ــه در تمامــی زمان هــا  ــه: "نداولهــا" یــک فعــل مضــارع اســت و الجــرم آی ســوم آن ك

همیــن  بــا  روایــات  نیــز  و  عیاشــی  روایــت  ذیــل  و  صــدر  مقایســۀ  از  این كــه:  چهــارم  دارد. 

كجاســت؛ ایــن  كــه منظــور از این كــه "پــس دولــت خــدا  مضمــون، اینطــور بــه دســت می آیــد 

كــه دولــت خــدا و دولــت ابلیــس در هــر دوره ای موجــود  ــم"، آن اســت  نیســت مگــر تنهــا قائ

كــرم و شــهادت حضــرت سّیدالشــهداء؟ع؟، دولتــی جــز دولــت  اســت. پــس از دولــت نبــّی ا

مهــدی انتظــار نمــی رود. انتظــار دولــت مهــدی، نافــِی وجــود دولــت  حضــرت ســلیمان؟ع؟ و 

امثــال ایشــان نیســت؛ چنان كــه در اثبــات الوصّیــه آمــده اســت منظــور از دولــت خدایــی، 
ــت.3 ــاء اس ــاء و اوصی ــت انبی دول

1. زمخشرى، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج 1، ص419�
2. طباطبایی، محمدحسین، المیزان في تفسیر القرآن، ج 4، ص 28�

ــاِس« فقال:  هــا َبْیَن الّنَ
ُ
ــاُم ُنداِول ّیَ

َ ْ
ــَك األ

ْ
3. »و روي ان رجــال ســأل العالــم علیــه الســالم عــن قــول اهلل عــز و جــل  »َو ِتل

ــة  ــة األنبیــاء و االوصیــاء، و دول ــة هلل جــل و عــز و هــي دول کل زمــان دولتیــن دول مــا زال مــذ خلــق اهلل آدم فــي 
کانــت دولــة ابلیــس  )لعنــه  کانــت الدولــة لالنبیــاء و االوصیــاء عبــد اهلل نبّیــه فــي الظاهــر، و اذا  البلیــس. فــاذا 

اهلل( عبــد اهلل فــي الســر«؛ مســعودى، علــی بــن حســین، اثبــات الوصیــة، ص19� 
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نحل: 46-45

 لا 
ُ �ش ا�بُ ِم�نْ َ��یْ َعدن

ْ
ُهُم ال �یَ �تِ

أْ
ا ْو �یَ

أَ
ْ��نَ ا

أَ
ا

ْ
ِهُم ال ُه �بِ

َ
ِ��نَ الّل حنْ َ �نْ �ی

أَ
ا�تِ ا �أ ِ

�یّ
ُ�وا الّ�َ

َ
�نَ َمك �ی دن

َّ
ِم�نَ ال

أَ
ا

 �نَ
أَ
>ا

�ن  <. 1 �ی �ن ُمْع�بِ ما ُهْم �بِ
ِهْم �نَ �بِ

ُّ
ل �تَ ُهْم �نی  �تَ

�نَ �نُ
أْ
ا ْو �یَ

أَ
* ا ُعُ�و�نَ

ْ َ�ش �ی

روایت مورد نظر:

ــَد   َعْه
َ

  ِإّن
ُ

ــا َجْعَفــٍر؟ع؟ َیُقــول َب
َ
ــْن َســِمَع أ ــَر َعّمَ ــِن ُعَم ــْن ِإْبَراِهیــَم ْب »شــي، تفســیر العیاشــي َع

ــِد ْبــِن َعِلــّيٍ ُثــّمَ َیْفَعــُل اهلُل َمــا  ُحَســْیِن ؟امهع؟ ُثــّمَ َصــاَر ِعْنــَد ُمَحّمَ
ْ
َنِبــّيِ اهلِل َصــاَر ِعْنــَد َعِلــّيِ ْبــِن ال

ــوِل اهلِل؟لص؟  ــُة َرُس ــُه َراَی ــٍل َو َمَع ــِة َرُج ُثِماَئ
َ

ــُه َثا ــْم َمَع ــٌل ِمْنُه ــَرَج َرُج ــِإَذا َخ ِء َف
َ

ــُؤال ــَزْم َه
ْ
ــاُء َفال َیَش

ِذیــَن ُخِســَف ِبِهــْم َو ِهــَي 
َّ
َقــْوِم ال

ْ
ا َمــَکاُن ال

َ
 َهــذ

َ
َبْیــَداِء َفَیُقــول

ْ
ــی َیُمــّرَ ِبال َمِدیَنــِة َحّتَ

ْ
ــی ال

َ
َعاِمــدًا ِإل

ا�بُ  َعدن
ْ
ُهُم ال �یَ �تِ

أْ
ا ْو �یَ

أَ
ْ��نَ ا

اأَ
ْ
ِهُم ال ُه �بِ

َ
ِ��نَ الّل حنْ َ �نْ �ی

أَ
ا�تِ ا �أ ِ

�یّ
ُ�وا الّ�َ

َ
�نَ َمك �ی ِ دن

َّ
ِم�نَ ال

أَ
ا  �نَ

أَ
 اهللُ  >ا

َ
ِتــي َقــال

َّ
َیــُة ال

ْ
اآل

ــْم ِبُمْعِجِزیــَن «.2 ــْم َفمــا ُه ِبِه
ُّ
ــي َتَقل ــْم ِف ُه

َ
ُخذ

ْ
ْو َیأ

َ
< أ ُعُ�و�نَ ْ َ�ش ُ لا �ی �ش ِم�نْ َ��یْ

برقعی در این باره می نویسد:

کــه عهــد الهــی  کــه مدعــی اســت امــام باقــر؟ع؟ فرمــوده  کــرده  »عیاشــی روایتــی نقــل 
پیامبــر بــه حضــرت ســجاد؟ع؟ رســید ســپس بــه محمــد بــن علــی منتقــل شــد!!! 
کت اســت  ــه بعــد، حدیــث ســا کــه در مــورد امــام صــادق ب )مالحظــه می فرماییــد 
ــد:( ســپس خــدا هرچــه بخواهــد می کنــد، پــس همــراه  ــه صــورت مبهــم می گوی و ب
ایشــان بــاش تــا اینکــه مــردی از ایشــان قیــام می کنــد بــه همــراه ســیصد نفــر و پرچــم 
رســول خــدا؟لص؟ بــا اوســت. وی بــه ســوی مدینــه می آیــد و در مســیرش هنگامــی 
کــه خــدا آنهــا رادر  کســانی  یــد اینجاســت مــکان  کــه بــه »بیــداء« می رســد می گو

گرفتنــد، ایمننــد از اینکــه  کار  ــه  ــر[ نیرنگ هــاى زشــت ب ــرآن و پیامب ــر ضــد ق ــه ]ب ک کســانی  ــا  ــس آی 1. یعنــی: »پ
یشــان آیــد؟ * یــا ]ایمننــد از اینکــه [  کــه پــی نبرنــد، عــذاب بــه سو ــا از جایــی  خــدا آنــان را در زمیــن فــرو بــرد ی
گرفتــار ]عــذاب [ ســازد؟ اینــان  کــه بــراى داد و ســتد، زراعــت و تجــارت [ در رفــت و آمدنــد،  آنــان را ]در حالــی 

کننــده ]خــدا[ نیســتند ]تــا بتواننــد از دســترس قــدرت او بیــرون رونــد.[«. عاجــز 
2. مجلســی، محّمــد باقــر، بحــار األنــوار، ج 51، ص56، ح 44. ]برقعــی بــه روایــت 45 نیــز بــه عنــوان روایــت 

کــرده اســت[؛ عیاشــی، محمــد بــن مســعود، تفســیر عیاشــي، ج 1، ص 66� مشــابه اشــاره 
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کــه از قــول مفّضــل بــن عمــر در ج 53 بحــار  زمیــن فــرو بــرد ]اشــاره اســت بــه قّصــه ای 
نقــل شــده اســت[«.1

* نخســتین مطلــب آن كــه، بــه خاطــر شــرایط متفــاوت در عهــد ائّمــه؟مهع؟، برخــی روایــات 

ــد.2  ــیده باش ــم پوش ــل عل ــر اه ــه ب ك ــت  ــی نیس ــن مطلب ــده و ای ــادر ش ــه ای ص ــورت تقّی ــه ص ب

كــه در  ــا اندكــی تحقیــق و تشــکیل خانــوادۀ حدیــث، روایــات دیگــری را نیــز می تــوان یافــت  ب
ــام پیشــوایان یکــی پــس از دیگــری آمــده اســت.3 آن هــا، امامــان؟مهع؟ در شــرایط دیگــری، ن

كــه بــر چــه اســتدالل و اساســی، ایــن ماجــرا بــه  * دیگــر آن كــه بــر خواننــده معلــوم نیســت 

داســتان مفّضــل بــن عمــر ارتبــاط می یابــد و بلکــه موّهــم آنســت كــه برداشــت شــخصی برقعــی 

كــرده اســت. ایــن نتیجــه را ایجــاد 

سجده: 21-20 

وا  و�تُ ُهْم دنُ
َ
َل ل �ی ها َو �ت �ی ُدوا �ن ع�ی

أُ
ها ا وا ِم�نْ ُ ُ��ب حنْ َ �نْ �ی

أَ
�اُدوا ا

أَ
ما ا

َّ
اُ� ُکل

واُهُم ال�نَّ
أْ
َما وا �نَ َ��تُ �نَ �نَ �ی دن

َّ
ا ال ّمَ

أَ
>َو ا

ا�بِ  َعدن
ْ
ال ُدو�نَ  ْد�نی  

اأَ
ْ
ال ا�بِ  َعدن

ْ
ال ِم�نَ  ُهْم  �نَّ �تَ �ی دن �نُ

َ
ل َو   * و�نَ  ُ �ب ِ

دنّ
َ
ك �تُ ِه  �بِ ْم  �تُ ُک�نْ ی  دن

َّ
ال اِ� 

ال�نَّ ا�بَ  َع�ن

 4�> ُعو�نَ ْ��بِ َ �ی ُهْم 
َّ
َعل

َ
ل  �ِ ْک�بَ

اأَ
ْ
ال

روایت مورد نظر: 

ــاِس َعــْن َعِلــّيِ ْبــِن  َعّبَ
ْ
ــُد ْبــُن ال یــل اآلیــات الظاهــرة ُمَحّمَ »کنــز، کنــز جامــع الفوائــد و تأو

ــِن َســاِلٍم َعــْن  ــِن ُعَمــَر ْب ــِر ْب َواِحــِد َعــْن َجْعَف
ْ
ــِد ال ــِن َعْب ــِد ْب ــِن ُمَحّمَ ــٍم َعــْن َحَســِن ْب َحاِت

َبــا َعْبــِد اهلِل؟ع؟ 
َ
ُت أ

ْ
ل

َ
: َســأ

َ
ــِل ْبــِن ُعَمــَر َقــال

َ
ــِد ْبــِن ُحَســْیِن ْبــِن َعْجــاَلَن َعــْن ُمَفّض ُمَحّمَ

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 179�
کمال الدین و تمام النعمة، ج 1، ص253�  ْهِلِه «؛ 

َ
 َعْن  أ

َّ
ْکُتْمُه  ِإال 2. نگاه شود به عباراتی هم چون: »»َفا

3. حدیث لوح نمونه ای از این احادیث است.
کرده انــد اقامتگاهشــان آتــش اســت، هــرگاه بخواهنــد از آن بیــرون آینــد در  کــه نافرمانــی  کســانی  4. یعنــی: »امــا 
کــه همــواره آن را تکذیــب می کردیــد، بچشــید. *  ینــد: عــذاب آتــش را  گو آن بازگردانــده می شــوند، و بــه آنــان 
کــه  و بی تردیــد آنــان را غیــر از عــذاب بزرگ تــر ]در قیامــت [ از عــذاب نزدیك تــر ]در دنیــا[ می چشــانیم، باشــد 

]از فســق و فجــور[ برگردنــد«. 
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َ

ِ�< َقــال ْک�بَ
اأَ

ْ
ا�بِ ال َعدن

ْ
ْد�نی  ُدو�نَ ال

اأَ
ْ
ا�بِ ال َعدن

ْ
ُهْم ِم�نَ ال �نَّ �تَ �ی دنِ �نُ

َ
  >َو ل

َ
َعــْن َقــْوِل اهلِل َعــّزَ َو َجــل

ــْیِف«.1 َمْهــِدّيُ ِبالّسَ
ْ
ْکَبــُر ال

َ ْ
ــْعِر َو األ ْدَنــی َغــاَلُء الّسِ

َ ْ
األ

كبــر" خداونــد را منحصــر در قیامــت  ــا اشــاره بــه آیاتــی از قــرآن مجیــد، "عــذاب ا برقعــی ب

می نویســد:  و  می دانــد 

یــد!! قــرآن خــود »عــذاب اکبــر« را تبییــن فرمــوده از  »مگــر شــما قــرآن را قبــول ندار
وا  ْو َکا�نُ

َ
ُ� ل ْک�بَ

أَ
َ�هتِ ا �نِ

اآ
ْ
ا�بُ ال

َعدنَ
َ
ا َول �یَ

�نْ
ُ

اهتِ الّد َح�یَ
ْ
َی �نِی ال �نْ حنِ

ْ
ُه ال

َ
ُهُم الّل ا�تَ دنَ

أَ
ا جمله در این آیه: >�نَ

< ]الزمــز:26[. »پــس خداونــد در زندگانــی ایــن جهــان خــواری و خفــت را  ُمو�نَ
َ
ْعل َ �ی

گــر می دانســتند«  بدیشــان چشــاند و هرآینــه عــذاب )جهــان( آخــرت بزرگتــر اســت، ا
< ]القلــم:33[.  ُمو�نَ

َ
ْعل َ وا �ی

ْو َکا�نُ
َ
ُ� ل ْک�بَ

أَ
َ�هتِ ا �نِ

اآ
ْ
ا�بُ ال

َعدنَ
َ
ا�بُ َول

َعدنَ
ْ
ِلَك ال

دنَ
َ
و نیــز فرمــوده: >ک

گــر  »ایــن چنیــن اســت عــذاب و هرآینــه عــذاب )جهــان( آخــرت بزرگتــر اســت، ا
َ�< ]الغایشــه:  ْک�بَ

اأَ
ْ
ا�بَ ال

َعدنَ
ْ
ُه ال

َ
ُه الّل �بُ ِ

َعدنّ �یُ
َ� * �نَ �نَ

َ
ی َوک

َّ
َول ا َم�نْ �تَ

َّ
ل می دانســتند« و فرموده: >اإِ

کــه خداونــد او را بــه عــذاب  کفــر بــورزد  کــه روی برتابــد و  کســی  23-24[. »مگــر 
ــا مهــدی عــذاب  یگــردان از حــق را ب کفــار رو ــا خــدا همــه  کنــد« آی ــر، عــذاب  بزرگ ت

ــال تعقلــون؟«.2 ــد؟!! أف ــه او را ندیده ان ک ــان  می کنــد؟ حتــی آن

می گوییم:

كرده انــد،  كبــر را در ظاهــر ایــن آیــه، بــه عــذاب قیامــت تعبیــر  1_ این كــه مفّســران، عــذاب ا

كنــار زنــد. روایــت مّدعــِی تفســیر  كــه معصــوم؟ع؟، پــردۀ دیگــری از آیــه را  ســبب نمی شــود 

ــان دهندۀ  ــه نش ك ــدی  ــا قی ــت ی ــه صف ــان ب ــتور زب ــه، در دس ــًا آن ك ــت. خصوص ــه نیس ــر آی ظاه

ــه مــوردی دیگــر  ــا موجودیــت نســبت ب ــر یــک شــخص، چیــز ی كیفیــت بیشــتر و برت ــا  ویژگــی ی

كبــر" نســبی  گفتــه می شــود. بــا ایــن اوصــاف، "عــذاب ا باشــد صفــت برتــر یــا صفــت تفضیلــی 

كنیــم، عــذاب  گــر عــذاب ادنــی _ در دنیــا _ را بــا عــذاب اخــری _ در آخــرت _ قیــاس  اســت! ا

یــل اآلیــات الظاهــرة فــي  1. مجلســی، محّمــد باقــر، بحــار األنــوار، ج 51، ص 59؛ ح 55؛ اســترآبادى، علــی، تأو
فضائــل العتــرة الطاهــرة، ص437�

2. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 183�
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گــر بنــا بــود دو عــذاب در دنیــا محّقــق شــود، در اینصــورت، بــه بیــان  كبــر قیامــت اســت. اّمــا ا ا

كبــر، شمشــیر  گرانــِی اجنــاس باشــد و عــذاب ا امــام صــادق؟ع؟، عــذاِب خفیف تــر می توانــد، 

كافــران. مهــدی؟ع؟ نســبت بــه 

2_ برقعــی در بخشــی دیگــر، شمشــیر حضــرت مهــدی؟ع؟ را بــا پیامبــر رحمــت؟لص؟ 

می گویــد: و  می كنــد  قیــاس 

< ]االنبیــاء:107[ بــود. آیــا شــما مهــدی را رحمــت  �نَ ِم�ی
َ
َعال

ْ
 ِلل

كــرم؟لص؟، >...َ�ْ�َمهتً »رســول ا
كبــر؟!!«.1 ندانســته و او را عــذاب می دانیــد آنهــم عــذاب ا

بــر اســاس آموزه هــای قرآنــی، این كــه پیامبــر اســام، رحمــت الهــی بــود بــر زمیــن و اهــل آن، 

بــر هیــچ مســلمانی پوشــیده نیســت ولــی بــا ایــن وجــود، بــه فرمایــش خداونــد در قــرآن، وظیفــۀ 

كافــران، رفتــاری  كــه در صــدر آنــان رســول مکــّرم اســام؟لص؟ اســت _ در برخــورد بــا  مؤمنــان _ 

شــدید اســت:
ُهْم<.2 �نَ �یْ َ اِ� ُ�َ�ماُء �ب

�نَّ
ُ
ك

ْ
ی ال

َ
اُء َعل

َ
ّد سشِ

أَ
�نَ َمَعُه ا �ی دن

َّ
ِه َو ال

َ
ٌد َ�ُسوُل الّل >ُمَ�ّمَ

كافــران  حضــرت مهــدی؟ع؟ نیــز بــا تأّســی بــه جــّد بزرگــوار خویــش، بــا مؤمنــان رحیــم و بــا 

شــدید اســت.

مّدثر: 48-38

�نَ  ِ�م�ی ْ ُم�ب
ْ
و�نَ * َع�نِ ال

ُ
�اَءل �تَ َ ا�تٍ �ی

�نَّ َ �نِ * �نی  �ب م�ی �یَ
ْ
ْ��ا�بَ ال

أَ
 ا

َ
لّا اإِ هتٌ *  �نَ �تْ َ�ه�ی ما َکَ��بَ ٍس �بِ �نْ >ُكّلُ �نَ

و�نُ َمَع  حنُ
ا �نَ

�نَ * َو ُک�نَّ ِمْ�ك�ی
ْ
ْ�ِعُم ال ُك �نُ ْم �نَ

َ
�نَ * َو ل �ی ِ

ّ
ُمَصل

ْ
ُك ِم�نَ ال ْم �نَ

َ
وا ل

ُ
ال َ� * �ت ْم �نی  َس�تَ

ُ
ك

َ
ك

َ
* ما َسل

3.> �نَ ع�ی ا�نِ
َّ اَعهتُ ال�ش �ن َ ُعُهْم سش �نَ �نْ ما �تَ �نُ * �نَ �ی �ت �یَ

ْ
ا ال ا�نَ �ت

أَ
�نِ * َ��تَّى ا �ی ْوِم الّدِ �یَ �بُ �بِ ِ

دنّ
َ
ك ا �نُ

�نَ * َو ُک�نَّ �ی صن ا�أِ حن
ْ
ال

1. همان.
کافــران سرســخت و در میــان  کــه بــا او هســتند بــر  کســانی  2. فتــح: 29؛ یعنــی: »محّمــد، فرســتاده خداســت و 

خودشــان بــا یکدیگــر مهرباننــد...«.
یــد یــا  کار خیــر[ پیشــی جو کــه بخواهــد ]بــه وســیله ایمــان، طاعــت و انجــام  کــس از شــما  3. یعنــی: »بــراى هــر 
ــش اســت، * مگــر  ی رده هاى خو ــرو دســت آو گ کســی در  ــد؛ * هــر  ــس مان ــاه [ پ گن کفــر، طغیــان و  ــه ســبب  ]ب
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روایت مورد نظر: 

ــْوِل  ِبــي َجْعَفــٍر؟ع؟ ِفــي َق
َ
ــِوّيُ ُمَعْنَعنــًا َعــْن أ

َ
َعل

ْ
َقاِســِم ال

ْ
ــو ال ُب

َ
»فــر، تفســیر فــرات بــن إبراهیــم أ

َو  ِشــیَعُتَنا  َو  َنْحــُن   
َ

َقــال �نِ <_  ِم�ی �یَ
ْ
ال ْ��ا�بَ 

أَ
ا ا 

َّ
ل اإِ  

هتٌ �نَ َ�ِه�ی �تْ  َکَ��بَ ما  �بِ ٍس  �نْ �نَ ّلُ 
ُ
>ك ــی  

َ
َتَعال اهلِل 

ِی 
ْم �ن

ُ
ك

َ
ك

َ
�نَ ما َسل ِ�ِم�ی ْ ُم�ب

ْ
و�نَ َع�نِ ال

ُ
�اَءل �تَ َ ا�تٍ �ی

�نَّ َ َبْیــِت  >�نِی �ب
ْ
ْهــَل ال

َ
ُبــو َجْعَفــٍر ُثــّمَ ِشــیَعُتَنا أ

َ
 أ

َ
َقــال

ْم 
َ
ِبــي َطاِلــٍب  >َو ل

َ
ــْم َیُکوُنــوا ِمــْن ِشــیَعِة َعِلــّيِ ْبــِن أ

َ
�نَ < َیْعِنــي ل �ی ِ

ّ
ُمَصل

ْ
ُك ِم�نَ ال ْم �نَ

َ
وا ل

ُ
ال َ� �ت َس�تَ

یــِن   َقاِئــِم؟ع؟ َو ُهــَو َیــْوُم الّدِ
ْ
اَك َیــْوُم ال

َ
�نَ < َفــذ �ی صنِ ا�أِ حن

ْ
و�نُ َمَع ال حنُ

ا �نَ
�نَ َو ُک�نَّ ِمْ�ِك�ی

ْ
ْ�ِعُم ال ُك �نُ �نَ

  > �نَ ِع�ی ا�نِ
َّ  ال�ش

اَعهتُ �ن
َ ُعُهْم سش �نَ �نْ ما �تَ

َقاِئــِم  >�نَ
ْ
ــاُم ال ّیَ

َ
<  أ �نُ �ی �تِ �یَ

ْ
ا ال ا�نَ �ت

أَ
ى ا

�نِ َ��تَّ �ی ْوِم الّدِ �یَ �بُ �بِ ِ
دنّ

َ
ك ا �نُ

>َو ُک�نَّ

ِقَیاَمــِة. _ بیــان: قولــه؟ع؟ 
ْ
 اهلِل َیــْوَم ال

ُ
ُهــْم َرُســول

َ
ــْن َیْشــَفَع ل

َ
ــوٍق َو ل

ُ
َفَمــا َیْنَفُعُهــْم َشــَفاَعُة َمْخل

یعنــي لــم یکونــوا یحتمــل وجهیــن أحدهمــا أن الصــاة لمــا لــم تکــن مــن غیــر الشــیعة مقبولــة 

فعبــر عنهــم بمــا ال ینفــك عنهــم مــن الصــاة المقبولــة و الثانــي أن یکــون مــن المصلــي تالــي 

الســابق فــي خیــل الســباق و إنمــا یطلــق علیــه ذلــك ألن رأســه عنــد صــا الســابق و الصــا مــا 

عــن یمیــن الذنــب و شــماله فعبــر عــن التابــع بذلــك و قیــل الصــاة أیضــا مأخــوذة مــن ذلــك 

ــال عنــی  ــي عبــد اهلل؟ع؟ حیــث ق ي عــن أب عنــد إیقاعهــا جماعــة و هــذا الوجــه األخیــر مــرو

  > و�نَ ُ �ب َ�ّ ُم�تَ
ْ
َك ال ول�أِ

أُ
و�نَ ا �تُ ا�بِ

و�نَ الّ�َ �تُ ا�بِ
بهــا لــم نکــن مــن أتبــاع األئمــة الذیــن قــال اهلل فیهــم  َو >الّ�َ

أ مــا تــرى النــاس یســمون الــذي یلــي الســابق فــي الحلبــة مصلــي فذلــك الــذي عنــی حیــث 
ــم نــك مــن أتبــاع الســابقین«.1 <  ل �نَ �ی ِ

ّ
ُمَصل

ْ
ُك ِم�نَ ال ْم �نَ

َ
قــال >ل

كــرده اســت.  برقعــی در مســیر نقــد ایــن روایــت، در دو قســمت بــه روایــات مربــوط اشــکال 

نخســت این كــه، بیــان فضایــل امــام از زبــان خــوِد امــام را خودپســندی دانســته و آن را از 

کــرده [  گنهــکاران، * ]بــه آنــان رو  ز و حــال  کــه در بهشــت ها از یکدیگــر می پرســند * از رو ســعادتمندان * 
ینــد: مــا از نمازگــزاران نبودیــم * و بــه تهیدســتان و  کــرد؟ *می گو زخ وارد  ینــد: چــه چیــز شــما را بــه دو می گو
ز جــزا را  کــردار باطــل [ فرومی رفتیــم، * و همــواره رو گفتــار و  رفتــگان ]در  نیازمنــدان طعــام نمی دادیــم * و بــا فرو

ــان را شــفاعت شــفیعان ســودى نمی دهــد«. ــا آنکــه مــرگ مــا فــرا رســید. * پــس آن ــم * ت انــکار می کردی
کوفــی، فــرات بــن ابراهیــم، تفســیر فــرات  1. مجلســی، محّمــد باقــر، بحــار األنــوار، ج 51، ص 61-62، ح 61؛ 

ص513� الکوفــي، 
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 نقد رویکرد برقعی در فهم آیات و بی اساس دانستِن 
روایات تأویلی شیعه در باب مهدویت

ســاحت امــام دور می دانــد و می نویســد:

ــه  ک ــرده و پرواضــح اســت  ک ــی را از حضــرت باقرالعلــوم؟ع؟ نقــل  ــن معان ــرات ای »ف
ــیعیان آن  ــماری از ش ــه ش ک ــود  ــوم می ش ــا معل ــه ام ــن نگفت ــرت چنی ــا آن حض یقین
ــا را  ــن آنه ــدا مقلدی ــد! خ ــت زده ان ــوار تهم ــه آن بزرگ ــته اند  ب ــه توانس ــرت، هرچ حض
بیــدار فرمایــد. بــه نظــر مــا حضــرت باقــر؟ع؟ ایــن قــدر خــود پســند نبــوده کــه بــه هــر آیــه 

ــد مقصــود ماییــم!«.1 ــی برســد، بگوی خوب

كــه بیــان  كــه بــا غــوری در احادیــث، اینطــور بــه دســت می آیــد  ایــن در حالــی اســت 

فضائــل یــک معصــوم، از زبــان خــود آن معصــوم؟ع؟ امــری متــداول اســت و نمی تــوان مّدعــی 

گــر پیامبــر خــدا در جهــت بیــان حقیقــت و نشــان دادِن راه هدایــت، آیاتــی از فضائــل  كــه ا شــد 

ــت،  ــت اس ــم هدای
َ
ــردی َعل ــه ف ك ــی  ــود! هنگام ــوب می ش ــندی محس ــد، خودپس ــود بخوان خ

می بایســت شــناخته شــود تــا مــردم بــه او تمّســک جوینــد. نمونه هایــی از آیــات قــرآن مجیــد و 

گویــای ایــن مطلــب اســت: روایــات ائّمــۀ هــدی؟مهع؟ 

م <.2 �ی ٍ َع�ن �ت
ُ
ل َعلی  �نُ

َ
َك ل

�نَّ و�نٍ * َو اإِ َ� َمْم�نُ �یْ
 عنَ

ً
�ا ْ �ب

اأَ
َ
َك ل

َ
�نَّ ل * اخاق عظیم رسول خدا؟لص؟: >َو اإِ

َم�ن َکا�نَ  ِ
ّ
هتٌ ل ْسَوهتٌ َ�َ��نَ

أُ
ِه ا

َ
ْم �نِی َ�ُسوِل الّل

ُ
ك

َ
ْد َکا�نَ ل �تَ

َ
* اســوه بــودن رســول مکــّرم اســام: >ل

3.>
ً
�ا �ی َه َک�شِ

َ
َکَ� الّل َ� َو دنَ �نِ

اآ
ْ
ْوَم ال �یَ

ْ
َه َو ال

َ
و الّل ُ ْ��ب َ �ی

َو  َخَزَنــُة 
ْ
ال َو  ْصحــاُب، 

َ ْ
األ َو  ــعاُر  َنْحــُن  الّشِ بیــت پیامبــر؟لص؟: »...  اهــل  * ویژگی هــای 

َی ســاِرقًا. ِمْنهــا:  ْبواِبهــا ُســّمِ
َ
ــِر أ ــْن َغْی تاهــا ِم

َ
ْبواِبهــا، َفَمــْن أ

َ
ــْن أ  ِم

ّ
ُبُیــوُت  ِإال

ْ
ــی   ال ــواُب،  َو  ال  ُتؤَت ْب

َ ْ
األ

ــِن ...«.4 ْحم ــوُز الّرَ ُكُن ــْم  ــاِن ، َو ُه یم ِ
ْ

ــُم    اإل ــْم   َكراِئ ِفیِه

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 184�
2. قلــم: 3و4؛ یعنــی: »و بی تردیــد بــراى تــو پاداشــی دایــم و همیشــگی اســت؛ * و یقینــًا تــو بــر ملــکات و ســجایاى 

ى «. اخالقــی عظیمی قــرار دار
کــه  یــی اســت بــراى کســی  3. احــزاب: 21؛ یعنــی: »یقینــًا بــراى شــما در ]روش و رفتــار[ پیامبــر خــدا الگــوى نیکو

ز قیامــت امیــد دارد؛ و خــدا را بســیار یــاد می کنــد«. همــواره بــه خــدا و رو
4. نهــج البالغــه، خطبــه 153: »... ]مــردم! مــا اهــل بیــت پیامبــر؟لص؟[ چونــان پیراهــن تــن او، و یــاران راســتین 
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ـــا  : َم
َ

ـــال ـــُه َق
َ
ّن
َ
؟لص؟ أ ـــّيِ ِب ـــِن الّنَ ـــات مؤمنیـــن: »َع ـــر و رأس آی ـــن ابیطالـــب ؟امهع؟، امی * علـــی ب

ـــي  یُفَها َو ِف ـــِر ـــا َو َش ِمیُرَه
َ
ـــّيٌ أ  َو َعِل

َّ
ـــوا ِإال ـــَن آَمُن ِذی

َّ
ـــا ال َه ّیُ

َ
ـــا أ ـــا ی ـــْرآِن ِفیَه ُق

ْ
ـــي ال ـــًة ِف ـــی آَی

َ
 اهلُل َتَعال

َ
ـــَزل ْن

َ
أ

ُســـَها َو 
ْ
 َعِلـــّيٌ َرأ

َّ
َباُبَهـــا َو ِفـــي ِرَواَیـــاٍت  ِإال

ُ
َهـــا َو ل ّبُ

ُ
ِبـــي َطاِلـــٍب ل

َ
َكاَن ِلَعِلـــّيِ ْبـــِن أ  

َّ
ْیَفـــَة ِإال

َ
ِرَواَیـــِة ُحذ
ِمیُرَهـــا«.1

َ
أ

ُه  
َ
ْد َعا�تَ�بَ  الّل �تَ

َ
ُ�َها َو ل ِم�ی

أَ
َها َو ا �نُ ِ��ی

َ ا َو َعِلّیٌ سش
َّ
ل وا اإِ

َم�نُ
آ
�نَ ا �ی ِ دن

َّ
َها ال ُّ �ی

أَ
ا ا ِ  �ی �ن

آ
ْ�ا �تُ

ْ
ِی ال

ُه �ن
َ
َکَ� الّل

ُه  َما دنَ * »َو َع�نْ
2.»�ٍ �یْ

حنَ ا �بِ
َّ
ل  اإِ

ً
ا َکَ� َعِل�یّ

ِ َو َما دنَ �ن
آ
ْ�ا �تُ

ْ
ٍی ِم�نَ ال

آ
ٍد �نِی ا ْ�َ�ا�بَ  ُمَ�ّمَ

أَ
ا

كــه مجلســی در پــی ایــن روایــت ذكــر  در قســمت بعــد، برقعــی بــا اشــاره بــه روایتــی دیگــر 

كــه حضــرت علــی بــن ابیطالــب ؟امهع؟ و نیــز  كــرده اســت، بــا بعیــد دانســتِن ایــن مطلــب 

ائّمــه؟مهع؟ اســبق باشــد و عّمــار و جعفــر جــزء ســابقان نباشــند می نویســد:

و�نَ  �تُ ا�بِ
ــه: >َوالّ�َ ــراد از آیـ ــوده مـ ــادق؟ع؟ فرمـ ــرت صـ ــور، حضـ ــه حدیـــث مذکـ ــا بـ »بنـ

پیشـــاهنگان،  آن  »پیشـــاهنگان  ]الواقعـــه:11-10[.   > و�نَ ُ �ب َ�ّ ُم�تَ
ْ
ال َك  �أِ

َ
ول

أُ
ا و�نَ *  �تُ ا�بِ

الّ�َ

ـــه اینکـــه ســـوره واقعـــه مکـــی  ـــا توجـــه ب ـــد« أئمـــه هســـتند!! ب کـــه مقـــرب ان ـــد  ایشـــان ان

کـــه نوجـــوان بـــود، هیـــچ یـــک از ائمـــه  اســـت و در آن زمـــان جـــز حضـــرت علـــی؟ع؟ 

کـــه  والدت نیافتـــه بودنـــد، می پرســـم چگونـــه ممکـــن اســـت حضـــرت صـــادق 

ـــد شـــد از »ســـابقون« باشـــد أّمـــا عّمـــار 
ّ
هشـــتاد و ســـه ســـال پـــس از هجـــرت متول

ـــاره أئّمـــه نـــازل شـــده  ـــا... از ســـابقون نباشـــند؟! و ایـــن آیـــه درب ـــار ی ـــا جعفـــر طّی یاســـر ی
باشـــد؟!«.3

کــس  کــه جــز از در، هیــچ  رود بــه آن معــارف، می باشــیم،  او، و خزانــه داران علــوم و معــارف وحــی، و درهــاى و
کــس از غیــر در وارد شــود، دزد نامیــده می شــود، مــردم! دربــاره اهــل بیــت  بــه خانه هــا وارد نخواهــد شــد، و هــر 

کریمــه قــرآن نــازل شــد، آنــان گنجینه هــاى علــوم خداونــد رحماننــد ...«. پیامبــر؟لص؟ آیــات 
1. مازندرانــی )ابــن شــهر آشــوب(، محمــد بــن علــی، مناقــب آل أبــي طالب؟مهع؟)البــن شهرآشــوب(، ج 3، 

ص52� 
ــي  ــة ف ــف الغم کش ــر، ج 11، ص264، ح 11678؛  کبی ــم  ــد، معج ــن احم ــلیمان ب ــم س ــی القاس ــی، اب 2. طبران

ئمــة،ج 1، ص317�  معرفــة األ
3. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 184 - 185�
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 نقد رویکرد برقعی در فهم آیات و بی اساس دانستِن 
روایات تأویلی شیعه در باب مهدویت

گفته می شود: در مقام پاسخ 

گــر این طــور  ــه زمانــی؟! ا كــه ایــن ســابقه، از جهــت ُرتبــی باشــد و ن ــا ممکــن نیســت  1_ آی

ــند. ــه؟مهع؟ می باش ــرت خدیج ــز حض ــدا؟لص؟ و نی ــول خ ــابقین رس ــبق س ــد، اس باش

كرد. 2_ ذكر چند نفر به عنوان سابقین، باقی افراد را از دایره خارج نخواهد 

كــه نوجــوان  3_ بــه نظــر می رســد برقعــی، بــا عبــارِت "در آن زمــان جــز حضــرت علــی؟ع؟ 

قــی 
ّ
كــه ایمــان آن حضــرت را در نوجوانــی بی فایــده تل بــود" بــه ایــن شــبهۀ برخــی مخالفــان 

یــن مــرد مســلمان اعــام نمی كننــد، دامــن می زنــد. شــهرت اینکــه اولیــن 
ّ
كــرده و ایشــان را اول

مــرد مســلمان حضــرت علــی بــن ابیطالــب ؟امهع؟ اســت در میــان دانشــمندان اهــل  ســّنت بــه 

كرده انــد. از جملــه  كــه جمعــی از آنهــا ادعــای اجمــاع و اتفــاق بــر ایــن مطلــب  حــدی اســت 

كتــاب معرفــت، صفحــه 22 چنیــن  كــم نیشــابوری در »مســتدرك علــی الصحیحیــن« در  حا

یــد:  می گو

کــّرم اهلل وجهــه  یــخ أّن علــی بــن أبی طالــب  »ال أعلــم خالفــًا بیــن أصحــاب التوار
ــه«.12  ــی بلوغ ــوا ف ــا اختلف ّنم

ً
ــالمًا و ّا س

ً
ــم ّا أّوله

كــه نتوانســته  اند ســبقت حضــرت علــی بــن ابیطالــب ؟امهع؟ را در ایمــان و اســام  برخــی نیــز 

ــوان  ــه عن ــز ابوبکــر را ب ــوه می دهنــد و عــده ای نی كــم اهمیــت جل ــه عللــی آن را  كننــد ب ــکار  ان

اولیــن مســلمان قلمــداد می  كننــد.

ـــر شـــخص پیامبـــر اســـت.  گـــر ایـــن ادعـــا و اشـــکال صحیـــح باشـــد، در واقـــع ایـــراد ب البتـــه ا

كـــه ایشـــان در »یـــوم الـــدار« اســـام را بـــه عشـــیره و طایفـــه خویـــش عرضـــه  زیـــرا هنگامـــی 

یســان در ایــن مســأله وجــود نــدارد کــه علــی بن ابی طالب نخســتین  یــخ نو 1. یعنــی: »هیــچ مخالفتــی در میــان تار
رده، تنهــا در بلــوغ او بــه هنــگام پذیــرش اســالم اختــالف دارنــد«؛ الجامــع ألحــکام  کــه اســالم آو کســی اســت 

القــرآن، ج 8، ص 236� 
کتاب هــای مختلــف  در  یــادی  ز روایت هــای  دیگــر معصومیــن؟مهع؟  کــرم؟لص؟و  ا پیامبــر  از  این بــاره  در   .  2
یخــی، تفســیری و حدیثــی آمــده اســت. بــرای مطالعــۀ بیشــتر ر.ک: الغدیــر، ج 3، از صفحــه 220 - 240 و  تار

احقــاق الحــق، ج 3، از صفحــه 114- 120�
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كـــه برخاســـت و اعـــام اســـام  كـــس آن را نپذیرفـــت مگـــر امیـــر مؤمنـــان؟ع؟  داشـــتند، هیـــچ 

كـــه تـــو بـــرادر و وصـــی و  نمـــود و پیامبـــر؟لص؟ هـــم اســـامش را پذیرفـــت و حتـــی اعـــام نمـــود 
خلیفـــه مـــن هســـتی.1

كــم بــودن ســن در آن روز بــه هیــچ وجــه از اهمیــت موضــوع نمی كاهــد، بــه  از ایــن رو، 

اه الحكم  �ن �ی �ت
آ
ــد: > ... و ا ــی می فرمای ــرت یحی ــاره حض ــح درب ــور صری ــه ط ــرآن ب ــه ق ك ــوص  خص

ــد و  ــخن در آم ــه س ــی ب كودك ــال  ــد در ح ــی؟ع؟ می فرمای ــرت عیس ــاره حض ــز درب <2 و نی
ً
ا �یّ ��ب

ا<.3 �یًّ �بِ
�نَ �نى  

َ
َعل َ َو �ب ا�بَ  ِك�ت

ْ
ال َِی 

ا�ن �ت
آ
ا ِه 

َ
الّل ُد  َع�بْ ِی 

�نّ اإِ اَل  >�ت فرمــود: 

لیل: 2-1 
ی<.4 

َّ
ل َ حب

ا �تَ دنَ َهاِ� اإِ
ى* َوال�نَّ �شَ عنْ َ ا �ی

دنَ ِل اإِ
�یْ
َّ
>َوالل

روایت مورد نظر:

ِبـــي 
َ
ـــاِر َعـــِن اْبـــِن أ َجّبَ

ْ
ـــِد ْبـــِن َعْبـــِد ال یـــَس َعـــْن ُمَحّمَ ْحَمـــُد ْبـــُن ِإْدِر

َ
»فـــس، تفســـیر القمـــي أ

ـــْوِل  ـــْن َق ـــٍر؟ع؟ َع ـــا َجْعَف َب
َ
ُت أ

ْ
ل

َ
ـــأ : َس

َ
ـــال ـــِلٍم َق ـــِن ُمْس ـــِد ْب ـــْن ُمَحّمَ ـــاَن َع ـــِن ُعْثَم ـــاِد ْب ـــْن َحّمَ ـــٍر َع ُعَمْی

ُمْؤِمِنیـــَن؟ع؟ ِفـــي 
ْ
ِمیـــَر ال

َ
 أ

َ
اِنـــي َغـــّش

َ
َمْوِضـــِع الّث

ْ
ا ال

َ
ْیـــُل ِفـــي َهـــذ

َّ
 الل

َ
ى<  َقـــال �ش عنْ َ ا �ی دن ِل اإِ

�یْ
َّ
اهلِل  >َو الل

ـــی َتْنَقِضـــَي  ـــْم َحّتَ ِتِه
َ
ـــي َدْول ـــَر ِف ْن َیْصِب

َ
ُمْؤِمِنیـــَن؟ع؟ أ

ْ
ـــُر ال ِمی

َ
ـــَر أ ِم

ُ
ـــِه َو أ ْی

َ
ـــُه َعل

َ
ـــَرْت ل ـــي َج ِت

َّ
ـــِه ال ِت

َ
َدْول

ــَة  ـ
َ
ــَب َدْول ـ

َ
ــاَم َغل َبْیـــِت؟مهع؟ ِإَذا َقـ

ْ
ــَل ال ْهـ

َ
ــا أ ـ ــُم ِمّنَ َقاِئـ

ْ
ــَو ال ــاُر ُهـ َهـ  الّنَ

َ
ــال ی<  َقـ

َّ
ل َ حب

ا �تَ دن هاِ� اإِ
  >َو ال�نَّ

َ
ــال َقـ

ــُه [  ُمـ
َ
ــُن ]َنْعل ــِه َو َنْحـ ـــُه؟لص؟ ِبـ ــَب َنِبّیَ ــاِس َو َخاَطـ ـ  ِللّنَ

َ
ــال ْمَثـ

َ ْ
ــِه األ ــَرَب ِفیـ ــْرآُن َضـ ُقـ

ْ
ــِل َو ال َباِطـ

ْ
ال

ُمـــُه َغْیُرَنـــا. ]إیضـــاح قولـــه ع غـــش لعلـــه بیـــان لحاصـــل المعنـــی ال ألنـــه مشـــتق مـــن 
َ
ْیـــَس  َیْعل

َ
َفل

1. ایـــن حدیـــث بـــا عبـــارات مختلـــف نقـــل شـــده اســـت. بـــرای مطالعـــه بیشـــتر، ر.ک: الغدیـــر، ج2، ص 278- 
�286

کودك بود، حکمت دادیم «. که  2. مریم: 12؛ یعنی: »... و به او در حالی 
کــرده و  کتــاب عطــا  گفــت: بی تردیــد مــن بنــده خدایــم، بــه مــن  گهــواره [  یــم: 30؛ یعنــی: »نــوزاد ]از میــان  3. مر

مــرا پیامبــر قــرار داده اســت«.
که آشکار شود«. ز هنگامی  که فرو پوشد * و به رو 4. یعنی: »سوگند به شب هنگامی 



لی 5-1. نقد دال  نقد رویکرد برقعی در فهم آیات و بی اساس 
دانستِن روایات تأویلی شیعه در باب مهدویت

261

 نقد رویکرد برقعی در فهم آیات و بی اساس دانستِن 
روایات تأویلی شیعه در باب مهدویت

الغـــش أي غشـــیه و أحـــاط بـــه و أطفـــأ نـــوره و ظلمـــه و غشـــه و یحتمـــل أن یکـــون مـــن بـــاب 
أمللـــت و أملیـــت[«.1

برقعــی در راســتای سســت نشــان دادِن روایــت مذكــور ذیــل آیــۀ شــریفه، در دو بخــش 

كــرده اســت. اشــکال 

ــده  مــۀ مجلســی؟هر؟ را نادی
ّ

كــرده و توضیــح عا ــه عبارتــی از روایــت اشــاره  1_ نخســت ب

می نویســد: و  می انــگارد 

یــرا همــه  »از ایــن روایــت معلــوم می شــود کــه علــی بــن ابراهیــم بســیار کــم ســواد بــوده ز
می داننــد کــه کلمــه »غشــی« از مــاده )غ،ش،ی( و ناقــص یایــی اســت ولــی »غــش« 
از مــاده )غ،ش،ش( و مضاعــف اســت. یقینــا حضــرت باقــر العلــوم؟ع؟ کــه افصــح 
کلمــه را بــا هــم اشــتباه نمی کــرده ولــی محدثــی ماننــد علــی بــن  عــرب بــوده ایــن دو 

کــه عــرب نبــوده ایــن مطلــب را درنیافتــه اســت!«.2 ابراهیــم قمــی 

مــۀ مجلســی پــس از ذكــر ایــن حدیــث، بــه ضبــط دیگــری از 
ّ

كــه عا ایــن در حالــی اســت 

كــرده اســت: حدیــث اشــاره 

ِبـي 
َ
ـاِر َعـِن اْبـِن أ َجّبَ

ْ
ـِد ْبـِن َعْبـِد ال یـَس َعـْن ُمَحّمَ ْحَمـُد ْبـُن ِإْدِر

َ
»فـس، تفسـیر القمـي أ

َبـا َجْعَفـٍر؟ع؟ َعـْن 
َ
ُت أ

ْ
ل
َ
: َسـأ

َ
ـِد ْبـِن ُمْسـِلٍم َقـال ـاِد ْبـِن ُعْثَمـاَن َعـْن ُمَحّمَ ُعَمْیـٍر َعـْن َحّمَ

اِنـي َغـَش  ]فـي المصـدر و  َمْوِضـِع الّثَ
ْ
ا ال

َ
ْیـُل ِفـي َهـذ

َّ
 الل

َ
ْیـِل ِإذا َیْغشـی  َقـال

َّ
َقـْوِل اهلِل  َو الل

3
ِتـِه ...«�

َ
ُمْؤِمِنیـَن؟ع؟ ِفـي َدْول

ْ
ِمیـَر ال

َ
فـي نسـخة مـن الکتـاب:» غشـی« و هـو الصحیـح[ أ

گفتنی است این حدیث در منابع دیگر شیعی نیز با ضبط صحیح آمده است:

ــاِر  َجّبَ
ْ
ــِد ْبــِن َعْبــِد ال یــَس َعــْن ُمَحّمَ ْحَمــَد ْبــِن ِإْدِر

َ
»َعِلــّيُ ْبــُن ِإْبَراِهیــَم ِفــي َتْفِســیِرِه َعــْن أ

ِبــي َجْعَفٍر؟ع؟  
َ
ــِد ْبِن ُمْســِلٍم َعْن أ ــاِد ْبــِن ُعْثَمــاَن َعْن ُمَحّمَ ِبــي ُعَمْیــٍر َعــْن َحّمَ

َ
َعــِن اْبــِن أ

1. مجلســی، محّمــد باقــر، بحــار األنــوار، ج 51، ص 49-50، ح 20؛ قمــی، علــی بــن ابراهیــم، تفســیر قمــی، ج2، 
ص 425�

2. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 162�
3. محمد باقر، مجلسی، بحار األنوار، ج 24 ص 71�
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ــي- َغِشــَي  اِن ــَو الّثَ َمْوِضــِع ُه
ْ
ا ال

َ
ــي َهــذ  ِف

ُ
ــل ْی

َّ
 الل

َ
ــال ــِل ِإذا َیْغشــی _ َق ْی

َّ
ــْوِل اهلِل  َو الل ــي َق ِف

ــاِس َو   ِللّنَ
َ

ْمَثــال
َ ْ
ُقــْرآُن َضــَرَب ِفیــِه األ

ْ
 َو ال

َ
ْن َقــال

َ
ــی أ

َ
ِتــِه  ِإل

َ
ُمْؤِمِنیَن ؟ع؟ِفــي  َدْول

ْ
ِمیــَر ال

َ
أ

ُمــُه َغْیُرَنــا«.1
َ
ْیــَس َیْعل

َ
ُمــُه َفل

َ
ــُه؟لص؟ ِبــِه َو َنْحــُن َنْعل َخاَطــَب َنِبّیَ

كنــد ولــی نامــش  كــه كســی را قصــد  2_ در بخــش بعــد برقعــی، خــدا را مبــّری از آن می دانــد 

را نیاورد:

گــر مقصــود  »خــدای متعــال، تقیــه نمی كنــد و از كســی ابــا نداشــته و خجالــت نمی كشــد، ا
خــدا »عمــر« بــود، اســم او را ذكــر می فرمــود و تــا ایــن انــدازه دور از ذهــن ســخن نمی گفــت«.2

كــه  كام برقعــی را باطــل می كنــد، شــجرۀ ملعونــه اســت  كــه  مشــهورترین مصــداق قرآنــی 

در روایــات فریقیــن بــه آن اشــاره شــده:
�ا�<.3 ها ِم�نْ �تَ

َ
ْ��نِ ما ل

اأَ
ْ
ِ ال ْو�ت �تْ ِم�نْ �نَ

َّ �ش �تُ ْ هتٍ ا�ب
َ �ش �ی �ب

َ�هتٍ �نَ َ �ب َ هتٍ َک�ش
َ �ش �ی �ب

ُل َکِلَمهتٍ �نَ َ >َو َم�ش

ــه امــام مجتبــی؟ع؟  ــن حکــم( ب ــه، مــروان )ب ی طبرســی روایــت می كنــد: در مجلــس معاو

ک و اهــل بیتــک ســّبا تتغّنــی بــه اآلمــاء و العبیــد«؛ بــه خــدا ســوگند  ســبّنک و ابــا
َ
گفــت: »واهلل أل

كنیــزان و غامــان در آوازهایشــان از آن دم  كــه  گونــه ای دشــنام دهــم  تــو و پــدر و خاندانــت را بــه 

زننــد. امــام؟ع؟ در جــواب بــه مــروان فرمودنــد: 

»ای مــروان مــن تــو و پــدرت را ناســزا نگویــم، لیکــن خداونــد عّزوجــّل تــو و پــدر و خانــدان 

ــان پیامبــرش  ــر زب ــا روز قیامــت خــارج شــود ب كــه از صلــب پــدرت ت كســی را  و فرزنــدان و هــر 

كــه  كــس  حضــرت محّمــد؟لص؟ مــورد لعــن قــرار داد. بــه خــدا ســوگند ای مــروان نــه تــو و نــه هــر 

كــه ایــن لعنــت از ناحیــه رســول خــدا؟لص؟ بــر تــو  كنیــد  حاضــر بــود نمی توانیــد ایــن را انــکار 

ــو را چیــزی جــز طغیــان بــزرگ  ــر پــدرت نثــار شــده اســت و خداونــد بــه دنبــال ترســاندن، ت و ب

1. محّمد بن حسن، شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج27، ص 205� 
2. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 163�

کــه  3. ابراهیــم: 26؛ یعنــی: » و َمَثــل کلمــه ناپــاك ]کــه عقایــد باطــل و بی پایــه اســت [ ماننــد درخــت ناپــاك اســت 
یشــه کن شــده و هیــچ قــرار و ثباتــی نــدارد«. از زمیــن ر
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گفتــار خــدا و پیامبــرش راســت اســت. خداونــد تبــارک و تعالــی فرمــود: >َو  نیفــزوده اســت و 

�ا<؛ و تــو و فرزندانــت ای  �ی ا َک�بِ ا�ن �یَ
 ُطعنْ

َّ
لا ُدُهْم اإ �ی ِ �ن

َ َما �ی
ُهْم �نَ

�نُ ّوِ
حنَ
�ن َو �نُ

آ
�ا �تُ

ْ
ِی ال

 �ن
هتَ ُعو�نَ

ْ
َمل

ْ
َ�هت ال َ �ب

َّ ال�ش

ــه  ك ــیده  ــدا؟لص؟ رس ــول خ ــان از رس ــن بی ــتید و ای ــرآن هس ــه در ق ــجره ملعون ــان ش ــروان هم م
ــر او فرســتاده اســت...«.1 ــد ب جبرئیــل از ناحیــه خداون

الرحمن: 64

 2.> ا�ن �ت >ُمْدهاّمَ

روایت مورد نظر: 

ــاٍد  یــَد َعــْن َعِلــّيِ ْبــِن َحّمَ ْشــَعِرّيِ َعــِن اْبــِن َیِز
َ ْ
یــَس َعــِن األ ْحَمــُد ْبــُن ِإْدِر

َ
»فــس، تفســیر القمــي أ

ِبــي َعْبــِد اهلِل؟ع؟ ِفــي 
َ
ِمْنَقــِرّيِ َعــْن ُیوُنــَس ْبــِن َظْبَیــاَن َعــْن أ

ْ
ْحَمــَد ال

َ
ُحَســْیِن ْبــِن أ

ْ
اِز َعــِن ال َخــّزَ

ْ
ال

3.»
ً

َمِدیَنــِة َنْخــا
ْ
ــَة َو ال

َ
ِصــُل َمــا َبْیــَن َمّک  َیّتَ

َ
<  َقــال ا�نِ �ت ــی  >ُمْدهاّمَ

َ
َقْوِلــِه َتَعال

برقعی در روایت مربوط به این آیه، اشکالی وارد نساخته است و تنها می نویسد:

»علــّی بــن ابراهیــم می گویــد مابیــن مّکــه و مدینــه درختــان خرمــای مّتصــل بــه هــم 
 منظــورش در زمــان مهــدی قائــم اســت! )المعنــی ِفــی َبطــِن 

ً
یــد و احتمــاال می رو

الّشــاعر( چــون نامــی از مهــدی نیامــده اســت«4�

 َبْیِتــَك 
َ

ْهــل
َ
َبــاَك َو أ

َ
َعــَن أ

َ
َعَنــَك َو ل

َ
 ل

َّ
ِکــّنَ اهلَل َعــّزَ َو َجــل

َ
َبــاَك َو ل

َ
 َســَبْبُت أ

َ
ْســُت َســَبْبُتَك َو ال

َ
ْنــَت َیــا َمــْرَواُن َفل

َ
ــا أ ّمَ

َ
1. »أ

ْنــَت  
َ
ــٍد َو اهلِل َیــا َمــْرَواُن  َمــا ُتْنِکــُر أ ــِه ُمَحّمَ ــی ِلَســاِن َنِبّیِ

َ
ِقَیاَمــِة َعل

ْ
ــی َیــْوِم ال

َ
ِبیــَك ِإل

َ
ــِب أ

ْ
َتــَك َو َمــا َخــَرَج ِمــْن ُصل ّیَ َو ُذّرِ

ــْرَواُن  ــا َم ــا َزاَدَك اهلُل َی ــَك َو َم ــْن َقْبِل ِبیــَك ِم
َ
ــَك َو أِل

َ
ــوِل اهلِل؟لص؟ ل ــْن َرُس ــَة ِم ْعَن

َّ
ــِذِه الل ــَر_ َه ــْن َحَض ــٌد ِمّمَ َح

َ
 أ

َ
َو ال

ُعوَنــَة ِفــي 
ْ
َمل

ْ
ــَجَرَة ال

َ
ــی  َو الّش

َ
 اهلُل َتَبــاَرَك َو َتَعال

ُ
ُه َیُقــول

ُ
َکِبیــرًا َو َصــَدَق اهلُل َو َصــَدَق َرُســول  ُطْغیانــًا 

َّ
َفــَك  ِإال ِبَمــا َخّوَ

ــْرآِن َو  ُق
ْ
ــي ال ــُة ِف ُعوَن

ْ
َمل

ْ
ــَجَرُة ال ــَك الّشَ ُت ّیَ ــْرَواُن َو ُذّرِ ــا َم ــَت َی ْن

َ
ــرًا َو أ َکِبی ــًا   ُطْغیان

َّ
ــْم ِإال یُدُه ــْم َفمــا َیِز ُفُه ــْرآِن َو ُنَخّوِ ُق

ْ
ال

 ...«؛ طبرســی، احمــد بــن علــی، اإلحتجــاج علــی 
َذِلــَك َعــْن َرُســوِل اهلِل؟لص؟ َعــْن َجْبَرِئیــَل َعــِن اهلِل َعــّزَ َو َجــلَّ

أهــل اللجــاج، ج 1، ص279� 
2. یعنی: »آن ]دو بهشت دیگر[ در نهایت سرسبزى اند«.

3. مجلســی، محّمــد باقــر، بحــار األنــوار، ج 51، ص 49، ح15؛ قمــی، علــی بــن ابراهیــم، تفســیر قمــی، ج2، ص 
�346

4. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 159�
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توضیــح آن كــه، ارتبــاط حدیــث بــا دولــت امــام زمــان؟ع؟ فهــم مجلســی اســت و نــه بیــان 

ــت  ــه روای ــدی" را ب ــت مه ــِح "در دول ــاس، توضی ــن اس ــر ای ــز ب ــار( نی ــم بح ــی )مترج ــی! دوان قم

كــردِن توضیــح مترجــم دهــد. ــری بــه اضافــه  كــرده بی آنکــه تذّك اضافــه 

غاشیه: 2-1
1.> َعهت اسشِ دنٍ �ن ْوَم�أِ َ وٌه �ی ُ هتِ * ُو�ب �یَ اسشِ عن

ْ
 ال

ُ اَك َ���ی�ش �ت
أَ
>َهْل ا

روایت مورد نظر: 

ــِد ْبــِن  ْیَماَن َعــْن ُمَحّمَ
َ
ــاِد ْبــِن ُســل ــاِر َعــْن َعّبَ

َ
ّف َوِلیــِد َعــِن الّصَ

ْ
»ثــو، ثــواب األعمــال اْبــُن ال

 َیْغَشــاُهُم 
َ

< َقــال هتِ �یَ اسشِ عن
ْ
ُ ال اَك َ�ِ��ی�ش �ت

أَ
ِبــي َعْبــِد اهلِل؟ع؟  >َهْل ا

َ
ــُت أِل

ْ
: ُقل

َ
ِبیــِه َقــال

َ
ْیَماَن َعــْن أ

َ
ُســل

 
َ

 ُتِطیــُق ااِلْمِتَنــاَع  َقــال
َ

 َخاِضَعــٌة ال
ُ

 َیُقــول
َ

ــُت  ُوُجــوٌه َیْوَمِئــٍذ خاِشــَعٌة َقــال
ْ
 ُقل

َ
ــْیِف َقــال َقاِئــُم ِبالّسَ

ْ
ال

ْمــِر 
َ ْ
ِة األ

َ
 َنْصــُب َغْیــِر ُوال

َ
ــُت  ناِصَبــٌة َقــال

ْ
 ُقل

َ
 اهلُل َعــّزَ َو َجــّل

َ
ْنــَزل

َ
ــْت ِبَغْیــِر َمــا أ

َ
 َعِمل

َ
ــٌة َقــال

َ
ــُت  عاِمل

ْ
ُقل

ــي  ــِم َو ِف َقاِئ
ْ
ــِد ال ــی َعْه

َ
ــا َعل ْنَی

ُ
ــي الّد َحــْرِب ِف

ْ
ــاَر ال ــی َن

َ
 َتْصل

َ
ــال < َق هتً  �اِم�یَ

ً
ا�ا ْصلی  �ن ــُت  >�تَ

ْ
 ُقل

َ
ــال َق

ــَم«.2 ــاَر َجَهّنَ ِخــَرِة َن
ْ

اآل

1_ برقعی در اشکال به این روایت می نویسد:

»»صفــار« کــه در اخــذ حدیــث متســاهل بــوده ایــن قرائــن و نیــز ســیاق آیــات را نادیــده 
ــرا  ــا شمشــیر همــه را ف ــم ب کــه قائ ــوق آن اســت  ــات ف ــد: منظــور از آی ی گرفتــه و می گو
یــرا تــوان مخالفــت و امتنــاع ندارنــد و ... و  می گیــرد!! و چهره هــا همــه خاضــع انــد ز

اباطیــل خــود را ادامــه می دهــد!«.3

ــار، چندیــن مرتبــه  كّف كــه خاشــع شــدِن  گفتــه می شــود، چــه اســتبعادی دارد  در پاســخ 

کــه ]همــه انســان ها را از هــر ســو[ فــرا می گیــرد، بــه تــو رســیده اســت؟ * در  کــی  1. یعنــی: »آیــا خبــر حادثــه هولنا
ــون و شرمســارند«. ب ز چهره هایــی ز آن رو

یــه، محمــد بــن علی، ثــواب األعمال  2. مجلســی، محّمــد باقــر، بحــار األنــوار، ج 51، ص50- 51، ح 25؛ ابــن بابو
و عقــاب األعمال، ص209�

3. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 166�
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ــاری  كفــار خاشــع شــد. ایــن مســئله می توانــد ب محّقــق شــود؟ چنان كــه در فتــح مکــه وجــوه 

دیگــر در دنیــا، توّســط حضــرت مهــدی؟ع؟ اّتفــاق بیفتنــد و در قیامــت نیــز محّقــق شــود.

2_ در بخشــی دیگــر، برقعــی بــه جهــت ضعیــف نشــان دادِن روایــت، ســند را بــه صــورت 

ــد: ــذارد و می نویس ــده نمی گ ی خوانن ــش رو ــل پی كام
كه در اخذ حدیث متساهل بوده ... «.1 »»صّفار« 

كـــه شـــیخ صـــدوق، حدیـــث را از ابـــن  بـــا نگاهـــی بـــه اصـــل حدیـــث روشـــن می شـــود 

كـــه  كـــه در اخـــذ حدیـــث بســـیار ســـخت گیر بـــوده اســـت2 نقـــل می كنـــد؛ ابـــن ولیـــدی  الولیـــد 

ـــار نقـــل نمی كـــرده اســـت3، در اینجـــا روایتـــی  ـــه اذعـــان علمـــای رجـــال، هـــر حدیثـــی را از صّف ب

ی را پذیرفتـــه:  از و

ْیَماَن 
َ
ــِد ْبــِن ُســل ْیَماَن َعــْن ُمَحّمَ

َ
ــاِد ْبــِن ُســل ــاِر َعــْن َعّبَ

َ
ّف َوِلیــِد َعــِن الّصَ

ْ
»ثــواب األعمــال اْبــُن ال

ِبیــه...«. 4
َ
َعْن أ

5-3. استناد به قواعد ادبی

گاه از قواعــد زبان  برقعــی در جهــت اثبــات اّدعــای خویــش در باطــل بــودن روایــات مؤّولــه، 

عربــی بهــره می بــرد. ایــن بهره گیــری همیشــه بــر ســبیل صحیــِح قواعــد ادبیــات عــرب نبــوده 

و خالــی از اشــکال نیســت.

1. همان.
2. ابــن ولیــد دارای روش خــاص در جــرح و تعدیــل رجــال و نقــد احادیــث بــوده و از روایــت برخــی از احادیــث 
ــي،  یــده اســت؛ نجاش رز ــودداری می و ــات دیگــر خ ــا جه ــا ی ــتن آنه ــوع دانس ــت موض ــه جه ــی ب ــب روای کت و 
احمــد بــن علــی ، رجــال، ص329، 354، 373؛ طوســی، محمــد بــن الحســن ، الفهرســت، ص71، 76، 

 �146  ،143
کتــاب بصائــر  3. بــرای مطالعــه در ایــن زمینــه، ر.ک: رحیمــی، جعفــر، جایــگاه محّمــد بــن حســن صّفــار و 

میــراث حدیثــی شــیعه، ص 114-81� در  الدرجــات 
4. محمد باقر، مجلسی، بحار األنوار، ج 51، ص 50�
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توبه: 3
ه...<. 1

ُ
�نَ َو َ�ُسول ِ�ک�ی

ْ ُم�ش
ْ
�ی ٌء ِم�نَ ال َه �بَ

َ
 الّل

�نَّ
أَ
ِ� ا ْک�بَ

أَ
ا

ْ
ِّ ال َح�ب

ْ
ْوَم ال َ اِس �ی

ی ال�نَّ
َ
ل ِه َو َ�ُسوِلِه اإِ

َ
ا�نٌ ِم�نَ الّل دن

أَ
>َو ا

روایت مورد نظر: 

ا�نٌ  دن
أَ
ِبي َجْعَفٍر؟ع؟  ِفي َقْوِل اهلِل  >َو ا

َ
ٍد َو أ  »شي، تفسیر العیاشي َعْن َجاِبٍر َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحّمَ

ی َنْفِسِه. بیان: 
َ
َذاٌن َدْعَوُتُه ِإل

َ
َقاِئِم َو أ

ْ
 ُخُروُج ال

َ
ِ�< َقال ْک�بَ

أَ
ا

ْ
ِّ ال َح�ب

ْ
ْوَم ال َ اِس �ی

ی ال�نَّ
َ
ل ِه َو َ�ُسوِلِه اإِ

َ
 ِم�نَ الّل

هذا بطن لآلیة«.2

برقعــی در راســتای تضعیــف روایــت، دو مســیر را در پــی می گیــرد. نخســت آن كــه واو در 

ایــن آیــه را عطــف دانســته و می گویــد:

»بایــد توجــه داشــت کــه آیــه بــا حــرف عطــف »واو« آغاز شــده کــه می رســاند معطوف 
کــه روایــت  یــا عیاشــِی خرافــی از همــه جــا بی خبــر اســت  گو بــه مــا قبــل اســت ولــی 
کــه مــردم را بــه ســوی خــود دعــوت می کنــد. و یــا ایــن  کــرده منظــور قیــام قائــم اســت 
کــه بــه نظــر مــا تهمــت بــر آن  کــرده  روایــت را از قــول امــام صــادق و امــام باقــر ؟امهع؟ نقــل 

دو بزرگوار اســت«.3

پاسخ به این اشکال چنین است:

كــه واو در ابتــدای  یکــرد نحــوی دارنــد، دانســته می شــود  كــه رو 1_ بــا نگاهــی بــه تفاســیری 

ایــن آیــه اســتیناف اســت. بــرای مثــال زمخشــری دو آیــه را دارای دو محتــوای متفاوت دانســته 

ــد: و می گوی

کارتفــاع بــراءة علــی الوجهیــن، ثــم الجملــة معطوفــة علــی مثلهــا، و  ذاٌن  ارتفاعــه 
َ
»َو أ

ال وجــه لقــول مــن قــال: إنــه معطــوف علــی بــراءة، کمــا ال یقــال: عمــرو معطــوف علــی 

ــدا و  ــًا خ ــه: یقین ک ــر  کب ــج ا ز ح ــردم در رو ــه م ــه هم ــرش ب ــدا و پیامب ــوى خ ــت از س ــی اس ــن اعالم ــی: و ای 1. یعن
ــد[...«. ــان ندارن ــه آن ــبت ب ــدى نس ــچ تعه ــد ]و هی ــرکان بیزارن ــرش از مش پیامب

2. مجلســی، محّمــد باقــر، بحــار األنــوار، ج 51، ص55، ح 40؛ عیاشــی، محمــد بــن مســعود، تفســیر عیاشــي، 
ج 2، ص76�

3. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 178�
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یــد قائــم، و عمــرو قاعــد، و األذان: بمعنــی اإلیــذان و هــو اإلعــالم «.1 یــد، فــي قولــك: ز ز

كــرده ولــی این  كــه روایــت بــه بطــن آیــه مربــوط اســت اشــاره  2_ مجلســی خــود بــه ایــن نکتــه 

مســئله، مــورد توّجــه برقعــی واقع نشــده اســت.

ی،  كتــاب و در بخــش دیگــر برقعــی، بــه جهــت تضعیــف عّیاشــی و نشــان دادِن ضعــف 

 روایتی را از جلد 36 بحاراألنوار، ج 36، ص 132 به نقل از تفســیر عّیاشــی نقل و ســپس نقد 

ی می نویسد: می كند. و

َه 
َ
ل ا اإِ

َ
ُه ل

�نَّ
أَ
ُه ا

َ
ِهَد الّل

َ ــه: >سش ــاره آی كــرده امــام باقــر؟ع؟ درب »عیاشــی در حدیثــی مرســل روایــت 

كــه  ُم< 2»خداونــد یگانــه  َحِك�ی
ْ
�نُ ال �ی ِ َع�ن

ْ
ا ُهَو ال

َّ
ل َه اإِ

َ
ل ا اإِ

َ
ْ�ِط ل �تِ

ْ
ال ًما �بِ ا�أِ

ِم �تَ
ْ
ِعل

ْ
و ال

ُ
ول

أُ
هتُ َوا

َ
ك ا�أِ

َ
َمل

ْ
ا ُهَو َوال

َّ
ل اإِ

كــه هیــچ معبــودی جــز او )بــه حق( نیســت و فرشــتگان  دادگــری استواراســت گواهــی می دهــد 

كــه پیروزمنــد فرزانــه  كــه( هیــچ معبــودی جــز او  و دانشــوران )راســتین( نیــز )گواهــی می دهنــد 

ــِم" پیامبران و جانشــینان ایشــان اســت 
ْ
ِعل

ْ
ــو ال

ُ
ول

ُ
اســت )بــه حــق( نیســت.« فرمــوده مقصــود از "أ

ــا داشــتند و »قســط« در ظاهــر بــه معنــای عدالــت و دادگــری اســت ولــی در  ــه پ كــه قســط را ب

كــس اندكــی عربــی بدانــد، می فهمــد  باطــن مقصــود امیرالمومنیــن علــی؟ع؟ اســت. هــر 

بــرای )اهلُل( و بــه همیــن ســبب »مفــرد« آمــده اســت در  حــال اســت  ْ�ِط<  �تِ
ْ
ال �بِ ًما  ا�أِ

>�تَ كــه 

ــِم می بــود بــه صــورت جمــع یعنــی بــه شــکل )قائمیــن بالقســط( 
ْ
ِعل

ْ
ــو ال

ُ
گــر بــرای اول كــه ا حالــی 

كــه عربــی دان چنیــن ســخنی نمی گویــد تــا چــه رســد بــه حضــرت  می آمــد! بدیهــی اســت 

گــر عیاشــی كمــی عقــل خــود را بــه كار گرفــت چنیــن روایتــی را در كتابش  باقرالعلــوم؟ع؟!! آیــا ا
از قــول امــام نقــل می كــرد؟!«.3

1. زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج 2، ص 244� 
پــا دارنــده عــدل اســت ]بــا منطــق وحــی، بــا نظــام ُمتقــن آفرینــش  کــه بر 2. آل عمــران: 18؛ یعنــی: »خــدا در حالــی 
کــه هیــچ معبــودى جــز او نیســت؛ و فرشــتگان و صاحبــان  گواهــی می دهــد  و بــا زبــان همــه موجــودات [ 
کــه توانــاى شکســت ناپذیر و حکیــم  کــه هیــچ معبــودى جــز او نیســت؛ معبــودى  گواهــی می دهنــد  دانــش نیــز 

اســت.
3. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 178- 178�
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پاسخ به این اشکال چنین است:

1_ روایت مذكور در تفسیر عّیاشی، ج1، ص 165 الی 166 آمده است:

هتُ 
َ
ك َملا�أِ

ْ
ا ُهَو َو ال

َّ
ل لَه اإِ ُه لا اإِ

�نَّ
أَ
ُه ا

َ
ِهَد الّل َ »عن جابر قال  سألت أبا جعفر؟ع؟ عن هذه اآلیة >سش

ُه 
�نَّ
أَ
ُه ا

َ
ِهَد الّل َ ُم < قال أبو جعفر: >سش َحِك�ی

ْ
�نُ ال �ی ِ َع�ن

ْ
ا ُهَو ال

َّ
ل لَه اإِ ْ�ِط- لا اإِ �تِ

ْ
ال  �بِ

ً
ما ا�أِ ِم �ت

ْ
ِعل

ْ
وا ال

ُ
ول

أُ
َو ا

»َو  کما قال، فأما قوله  بها لنفسه و هو  و تعالی یشهد  تبارك  فإن اهلل  ُهَو<  ا 
َّ
ل اإِ لَه  اإِ لا 

کرم المالئکة بالتسلیم لربهم_ و صدقوا و شهدوا کما شهد لنفسه  َمالِئَکُة« فإنه أ
ْ
ال

ِقْسِط« فإن أولي العلم األنبیاء و األوصیاء و هم قیام 
ْ
ِم قاِئمًا ِبال

ْ
ِعل

ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
و أما قوله »َو أ

بالقسط، و القسط هو العدل في الظاهر، و العدل  في  الباطن  أمیر المؤمنین؟ع؟ «�1

كار بــردِن  یــۀ دانــش زبــان عربــی بیــان می كنــد، بــه  كــه برقعــی از زاو بــر خــاف آن چــه 

ــاب  ــان اســت. عــرب از ب ــرای شــخص، مطلبــی مشــهور در ایــن زب ــاب مبالغــه ب مصــدر از ب

كار  كــه صفتــی را بــه شــّدت و فــراوان داشــته باشــد، مصــدرش را بــه  كســی  مبالغــه، بــرای 

كــه می فرمایــد: خــدا عــدل اســت نــه العــادل؛2 یعنــی خداونــد تجّســم  می بــرد. از ایــن روســت 

"، در مبالغــه ضــرب المثــل شــده اســت. چنان كــه 
ٌ

یــٌد عــدل عــدل اســت. در ادبیــات عــرب "ز

 اســت. 
ٌ

ــٌد عــدل ی ــاب ز كســی صفتــی را بســیار دارد، می گوینــد از ب وقتــی بخواهنــد بگوینــد 

قــرآن مجیــد نیــز از ایــن صنعــت ادبــی بهــره بــرده اســت:

ی ...<.3 �ت
ّ�َ َم�نِ ا�تَّ �بِ

ْ
ُهوِ�ها َو لِك�نَّ ال و�تَ ِم�نْ طنُ �یُ �بُ

ْ
وا ال �تُ

أْ
ا �نْ �تَ

أَ
ا  �بِ

ُ�ّ �بِ
ْ
َس ال �یْ

َ
>... ل

4.>... �نَ �ی ِ
�یّ �بِ

ا�بِ َو ال�نَّ ِك�ت
ْ
هتِ َو ال

َ
ك َملا�أِ

ْ
ِ� َو ال �نِ اآ

ْ
ْوِم ال �یَ

ْ
ِه َو ال

َ
الّل  �بِ

َم�نَ
آ
ّ�َ َم�نْ ا �بِ

ْ
و یا >...لِك�نَّ ال

1. عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العّیاشي، ج1، ص 165 الی 166�
یه، محّمد بن علی، التوحید، ص76�   َیُجور...«؛ ابن بابو

َ
ِذي  ال

َّ
  ال

ُ
َعْدل

ْ
2. قال موسی بن جعفر؟ع؟: »...ال

کــه اعــراب  ید، ]چنــان  کــه بــه خانه هــا از پشــت آنهــا وارد شــو 3. بقــره: 189؛ یعنــی: »...و نیکــی آن نیســت 
رودى [ بلکــه نیکــی ]روش و  جاهلــی در حــال احــرام حــج از پشــت دیــوار خانــه خــود وارد می شــدند نــه از در و

گنــاه و معصیتــی [ می پرهیــزد...«. کــه ]از هــر  کســی اســت  منــِش [ 
کــه شایســته اســت در همــه امــور شــما مــالك و میــزان  کامــل،  4. بقــره: 177؛ یعنــی: »... بلکــه نیکــی ]واقعــی و 
کتــاب آســمانی  ز قیامــت و فرشــتگان و  کــه بــه خــدا و رو کســانی اســت  گیــرد، منــش و رفتــار و حــرکات [  قــرار 

رده انــد ...«. و پیامبــران ایمــان آو
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 نقد رویکرد برقعی در فهم آیات و بی اساس دانستِن 
روایات تأویلی شیعه در باب مهدویت

كــه  كــه در این جــا آمــده، نشــان از آن دارد  از طرفــی این كــه برقعــی می گویــد »حــال مفــردی 

گفــت برخــی علمــا نیــز اســتعمال حــال مفــرد  حــال بــرای یــک نفــر وصــف شــده اســت«، بایــد 

ی می نویســد: را بــرای بیــش از یــک نفــر مجــاز می داننــد. بــرای مثــال بیضــاو

كقولــه تعالــی: >َو  كبــا لعــدم اللبــس  یــد و عمــرو را »و إنمــا جــاز إفــراده بهــا و لــم یجــز جــاء ز

<. أو مــن هــو و العامــل فیهــا معنــی الجملــة أي تفــرد قائمــا، أو 
هتً

َ
ل ا�نِ و�بَ �ن ْع�تُ َ ْس�ا�تَ َو �ی ُه اإِ

َ
ا ل �ن َوَه�بْ

أحقــه ألنهــا حــال مؤكــدة، أو علــی المــدح، أو الصفــة للمنفــي و فیــه ضعــف للفصــل و هــو 
منــدرج فــي المشــهود بــه إذا جعلتــه صفــة، أو حــاال مــن الضمیــر«.1

گونــه، اســتدالل  كــه "قائمــًا بالقســط" حــال بــرای اولوالعلــم باشــد و بدیــن  پــس امــکان دارد 

برقعــی باطــل می شــود.

فین: 13 
ّ

 قلم: 15 - مطف

 2.> �ن ل�ی ّوَ
اأَ

ْ
ُ� ال ساط�ی

أَ
اَل ا ا �ت �ن ا�تُ �ی

آ
ِه ا �یْ

َ
لی  َعل �تْ ا �تُ دن >اإِ

روایت مورد نظر: 

ا  دن ــِه  >اإِ ــي َقْوِل ــِد اهلِل؟ع؟  ِف ــي َعْب ِب
َ
ــْن أ ــات الظاهــرة َع ــد و تأویــل اآلی كنــز جامــع الفوائ »كنــز، 

ْســَنا 
َ
ــُه ل

َ
 ل

ُ
ــٍد؟مهع؟ ِإْذ َیُقــول < _ َیْعِنــي َتْکِذیَبــُه ِبَقاِئــِم آِل ُمَحّمَ �نَ ِل�ی ّوَ

اأَ
ْ
ُ� ال ساِط�ی

أَ
اَل ا ا �ت �ن ا�تُ �ی

آ
ِه ا �یْ

َ
لی  َعل �تْ �تُ

ــٍد؟لص؟«.3 ُمْشــِرُكوَن ِلُمَحّمَ
ْ
 ال

َ
َكَمــا َقــال ــِد َفاِطَمــَة 

ْ
ْســَت ِمــْن ُول

َ
َنْعِرُفــَك َو ل

كردن یک ایراد نحوی می گوید: برقعی ذیل این روایت، با وارد 

کــه  کــرد  » بــه عــالوه لفــظ »آیــات« جمــع، امــا مهــدی مفــرد اســت ولــی چــه می تــوان 
کراجکــی بــه ایــن مســائل توجــه نــدارد و آیــات فــوق را راجــع بــه مهــدی می دانــد!!«.4

یل، ج 2، ص 9�  ى، عبداهلل بن عمر، أنوار التنزیل و أسرار التأو 1. بیضاو
یــد: افســانه هاى پیشــینیان  2. قلــم: 15؛ مطّففیــن: 13؛ یعنــی: » ]کــه [ هــرگاه آیــات مــا را بــر او خواننــد می گو

اســت«. 
یــل اآلیــات الظاهــرة فــي  ــوار، ج 51، ص 61؛ ح 60؛ اســترآبادى، علــی، تأو 3. مجلســی، محّمــد باقــر، بحــار األن

ــل العتــرة الطاهــرة، ص 748� فضائ
4. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 184�
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كــدام در جــای خــود، یــک آیت  كــه هــر  قیــام مهــدی؟مهع؟، مجموعــه ای از اقدامــات اســت 

الهــی می باشــد. آیــت رحمــت و یــا آیــت عــذاب!

از  یخــی اســت و  یــک جریــان تار ّیــت  یــخ شــیعه، اندیشــه مهدو بــر اســاس فلســفۀ تار

یــخ نیــز، از آِن ایــن  ابتــدای بعثــت انبیــاء؟مهع؟، موضــوع رســالت ایشــان بــوده اســت. آینــده تار

گرفــت تــا نفــوس بشــر  یــخ شــکل خواهــد  جریــان اســت و حکومــت امــام عصــر؟ع؟ در پایــان تار

كنــد. طعــم حقیقــی بندگــی را بچشــد و حقیقــت جامعــه ایمانــی و توحیــد را درک 

5-4. استناد به سیاق آیات

ــیاق  ــارج از س ــی خ ــه معنای گون ــر  ــه، ه ــیاق آی ــر س ــه ب ــا تکی ــود، ب ــیرِی خ ی در روش تفس و

ظاهــری را مــردود می دانــد.

ذاریات: 23-22
1 .> و�ن ِ��تُ �نْ ْم �تَ

ُ
ك

�نَّ
أَ
َل ما ا ْ َح�تٌّ ِم�ش

َ
ُه ل

�نَّ ْ��نِ اإِ
اأَ

ْ
ماِء َو ال ِ الّ�َ

َو َ��بّ وَعُ�و�نَ * �نَ ْم َو ما �تُ
ُ
ك �تُ ماِء ِ��نْ >َو �نِی الّ�َ

روایت مورد نظر: 

ْحَمــَد ْبــِن َماِلــٍك َعــْن َحْیــَدِر ْبــِن 
َ
َمَة َعــْن أ

َ
»غــط، الغیبــة للشــیخ الطوســي ِإْبَراِهیــُم ْبــُن َســل

ِبــّيِ َعــْن 
ْ
َکل

ْ
ــِد ْبــِن َمــْرَواَن َعــِن ال ــاِد ْبــِن َیْعُقــوَب َعــْن َنْصــِر ْبــِن ُمَزاِحــٍم َعــْن ُمَحّمَ ــٍد َعــْن َعّبَ ُمَحّمَ

 ُهــَو ُخــُروُج 
َ

<  َقــال وَعُ�و�نَ ْم َو ما �تُ
ُ
ك �تُ ماِء ِ��نْ ــاٍس  ِفــي َقْوِلــِه  >َو �نِی الّ�َ ِبــي َصاِلــٍح َعــِن اْبــِن َعّبَ

َ
أ

2.» َمْهــِدّيِ
ْ
ال

كــردن مســئلۀ ســیاق، ذهــن خواننــده را از محتــوای روایــت و نیــز نظــر بــه  برقعــی بــا مطــرح 

ردگار آســمان  ید، در آســمان اســت * پــس ســوگند بــه پــرو 1. یعنــی: »و رزق شــما و آنچــه بــه آن وعــده داده می شــو
ــخن  ــت س ــما ]وق ــه ش ک ــه  گون ــان  ــت، هم ــی اس ــّق و یقین ید، ح ــو ــده داده می ش ــه وع ک ــه را  ــه آنچ ک ــن  و زمی

ییــد«. یــد[ ســخن می گو گفتــن یقیــن دار
2. مجلســی، محّمــد باقــر، بحــار األنــوار، ج 51، ص53، ح 31. ]برقعــی بــه روایــت 33، 34 و 52 نیــز بــه عنــوان 

کــرده اســت[؛ طوســی، محمــد بــن الحســن، الغیبــة )للطوســي(، ص 175� روایــت مشــابه اشــاره 
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كــه ظاهــرًا مقصــود از روایــت بــوده اســت، منحــرف می ســازد: آن قســمت از آیــه 

»چنانکــه ماحظــه می شــود آیــه فــوق بــا »واو عطــف« آغــاز شــده و معطــوف بــه آیــات قبلــی 

كــه آیــات قبلــی  كــن تــا ببینــی  اســت، خواننــده محتــرم ایــن ســوره مکــی را در قــرآن ماحظــه 

ــات الهــی در زمیــن و  ــه آی ــان ب ــاره قیامــت و ســرانجام منکــران ومتقیــن و جلــب توجــه آن درب

كــه قیامــت و جــزای  آســمان و وجــود خودشــان اســت ســپس درآیــه 23 قســم یــاد می شــود 

ی مســلم و قطعــی اســت. حــال آیــا هیــچ عقلی_حتــی بســیار ضعیــف_ می پذیــرد  اخــرو

كــه خــدا در مکــه بیســت و یــک آیــه دربــاره قیامــت نــازل فرمایــد سپســس بگویــد ســوگند بــه 
كــه مهــدی خــروج می كنــد!!«.1 ــروردگار آســمان و زمیــن  پ

كــه  یافــت می شــود  كــه در ذیــل ایــن آیــه صــادر شــده اســت، اینطــور در از روایــات دیگــری 

ــی  ــه عل ــرای نمون ــت. ب ــُدوَن« اس ــا ُتوَع ــارِت »َو م ــه، عب ــن آی ــوم؟ع؟ در ای ــخن معص ــاهد س ش

كــه منظــور از آنچــه بــه آن وعــده داده شــدید،  بــن ابراهیــم در تفســیر خــود چنیــن آورده اســت 

اخبــار رجعــت و قیامــت اســت:
وَعُ�و�نَ < من أخبار الرجعة و القیامة و األخبار التي في السماء«.2 »>َو ما �تُ

بــر اســاس ایــن توضیــح و مراجعــه بــه تفاســیر در بــاب ایــن آیــه و باألخــص عبــارت مــورد 

كســی  نظــر، خواهیــم دیــد معنــای فــوق می توانــد خبــری دربــارۀ حضــرت مهــدی؟ع؟ باشــد. 

كافــران، بــا ظاهــر آیــات نیــز  كــه ظهــورش هــم وعــده ای اســت بــه مؤمنــان و هــم وعیــدی بــرای 

كــه طبرســی در شــرح ایــن بخــش از آیــه آورده، بیــان شــده  ســازگار اســت. در یکــی از اقوالــی 

كــه از ثــواب و عقــاب بــه شــما وعــده داده شــده  كــه مقصــود از »َو مــا ُتوَعــُدوَن«، آن اســت 

اســت:
< من الثواب و العقاب عن عطاء«. 3 وَعُ�و�نَ »>َو ما �تُ

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 168�
2. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمي، ج 2، ص330�

3. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان في تفسیر القرآن، ج 9، ص 235�
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ابن عطیه نیز آن را وعده و وعیدهای الهی می داند: 
»و: ُتوَعُدوَن  یحتمل أن یکون من الوعد، و یحتمل أن یکون من الوعید«. 1

و یــا ســیوطی2، بغــوی3 و رســعنی4، عــاوه بــر معنــای یــاد شــده، آن را بــه خیــر و شــر نیــز معنــا 

كرده انــد.

فّصلت: 53

َح�ت ...<.5 
ْ
ُه ال

�نَّ
أَ
ُهْم ا

َ
�نَ ل َّ �ی �بَ

�تَ َ ى �ی
ِسِهْم َ��تَّ �نُ �نْ

أَ
ِ َو �نی  ا ا�ت �ن

آ
ا

ْ
ِی ال

ا �ن �ن ا�تِ �ی
آ
ِهْم ا ��ی >َس�نُ

روایت مورد نظر: 

َحَســِن ْبــِن َعِلــّيٍ َعــْن 
ْ
ــاِر َعــِن ال َجّبَ

ْ
ــِد ْبــِن َعْبــِد ال ْشــَعِرّيُ َعــْن ُمَحّمَ

َ ْ
ُبــو َعِلــّيٍ األ

َ
»كا، الکافــي أ

ــْوِل اهلِل َتَبــاَرَك  ُتُه َعــْن َق
ْ
ل

َ
: َســأ

َ
ِبــي َعْبــِد اهلِل؟ع؟ َقــال

َ
ِبــي َبِصیــٍر َعــْن أ

َ
ِبــي َحْمــَزَة َعــْن أ

َ
ــِن أ ــّيِ ْب َعِل

 ُیِریِهــْم ِفــي 
َ

<  َقــال َح�تُ
ْ
ُه ال

�نَّ
أَ
ا ُهْم 

َ
�نَ ل َّ �ی �بَ

�تَ َ ِسِهْم َ��تَّى �ی �نُ �نْ
أَ
ا �نِی  ِ َو  ا�ت �ن اآ

ْ
ا �نِی ال �ن ا�تِ �ی

آ
ا ِهْم  ِ��ی ــی  >َس�نُ

َ
َو َتَعال

 ِفــي 
َ

َن ُقــْدَرَة اهلِل َعــّزَ َو َجــّل ْیِهــْم َفَیــَرْو
َ
َفــاِق  َعل

ْ
َفــاِق  اْنِتَقــاَض  اآل

ْ
َمْســَخ َو ُیِریِهــْم  ِفــي  اآل

ْ
ْنُفِســِهُم ال

َ
أ

َحــّقُ ِمــْن 
ْ
َقاِئــِم ُهــَو ال

ْ
 ُخــُروُج ال

َ
َح�تُ < َقــال

ْ
ُه ال

�نَّ
أَ
ُهْم ا

َ
�نَ ل َّ �ی �بَ

�تَ َ ى �ی
ــُه  >َ��تَّ

َ
ــُت ل

ْ
َفــاِق ُقل

ْ
ْنُفِســِهْم َو ِفــي اآل

َ
أ

 ِمْنــُه«.6
َ

ــّد  ُب
َ

ــُق ال
ْ
َخل

ْ
ــَراُه ال  َی

َ
ِعْنــِد اهلِل َعــّزَ َو َجــّل

كیدی بر توحید و معاد دانسته و می گوید: برقعی در تفسیر این آیه، مراد آن را تأ

کیــد قــرآن بــر توحیــد و معــاد بــوده و درآن زمانــه مســاله  کــه تا »ایــن ســوره مّکــی اســت 
ــه  ــد ب ــد خداون ــذاب می گوین ک ــت...این روات  ــته اس ــت نداش ــت« موضوعی »امام

1. ابن عطیه، عبدالحق بن غالب، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، ج 5، ص176�
2. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، الدر المنثور فی التفسیر بالماثور، ج 6، ص114�

3. بغوى، حسین بن مسعود، تفسیر البغوى، ج 4، ص284�
4. رسعنی، عبدالرزاق بن رزق اهلل، رموز الکنوز فی تفسیر الکتاب العزیز، ج 7، ص 417� ¬

کرانه هــا و اطــراف جهــان و در نفــوس خودشــان بــه آنــان نشــان  5. یعنــی: »بــه زودى نشــانه هاى خــود را در 
کــه بی تردیــد او حــق اســت«. خواهیــم داد تــا بــراى آنــان روشــن شــود 

کافــي،  کلینــی، محمــد بــن یعقــوب،  6. مجلســی، محّمــد باقــر، بحــار األنــوار، ج 51، ص 62-63، ح 63؛ 
ص381� ج 8، 
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رســول خــود فرمــوده بــه مشــرکین مکــه کــه تــو را مجنــون و دروغگــو می خواننــد بگــو بــه 
زودی حقانیــت خــود را در آســمانها و در جانهایتــان بــه شــما نشــان خواهیــم داد تــا 
بدانیــد کــه خــروج قائــم حــق اســت و گریــزی از آن نیســت!! آیــا چنیــن ســخنی هیچ 

مناســبتی دارد؟ ال َواهلل«.1

در پاسخ، توجه به نکات زیر ضروری به نظر می رسد:

گرامــی مطــرح شــده2 و  1_ مســئلۀ امامــت و جانشــینی، از همــان نخســتین دعــوت پیامبــر 

كــه  تــا آخریــن روزهــای عمــر شــریف آن حضــرت ادامــه داشــته اســت. ایــن مغالطــه ای اســت 

برقعــی، بارهــا بــه آن متمّســک شــده و ســعی در القــای آن دارد.

ــده  ــه ش گرفت ــهادت  ــه ش ــی ب ــط برقع ــا توس ــاب باره كت ــن  ــخن او در ای ــه س ك ــی  2_ طبرس

بــا  اســت، در شــرح ایــن آیــه، پنــج نظــر را وارد می دانــد. مفهــوم تمامــِی اقــوال یــاد شــده، 

بــرای نمونــه می نویســد: ارادۀ روایــت اســت، ســازگاری دارد.  كــه  معنایــی 

ئلنــا علــی صــدق محمــد ص و صحــة نبوتــه فــي  »إن معنــاه ســنریهم آیاتنــا و دال
ئــل خــود را بــر صــدق محّمــد؟لص؟ و صحــت  اآلفــاق «؛ یعنــی: »بــه زودى آیــات و دال

نبــّوت حضرتــش در آفــاق بــه  آنــان نشــان خواهیــم داد«.3 

نشــانه هایی،  فرســتادن  بــا  دارد  قصــد  كــه  می فرمایــد  آیــه  ایــن  در  خداونــد  بنابرایــن 

حّقانیــت رســولش را اثبــات نمایــد. بــا ظهــور آخریــن جانشــین پیغمبــر خاتــم و ارائــۀ براهیــن 

الهــی توّســط ایشــان، صــدق دعــوی نبــی آشــکار و حّقانیــت دیــن در معــرض دیــد همــگان 

كــه یکــی از ایــن نشــانه ها، ظهــور آخریــن  گرفــت. بنابرایــن چــه اســتبعادی دارد  قــرار خواهــد 

كــه بــه اذعــان فریقیــن قبــل از قیامــت خواهــد آمــد و جهــان را از عــدل و  ی باشــد  جانشــین و

كــرد. ــر خواهــد  داد ُپ

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، 187-185�
2. رای مطالعه بیشتر ر.ک: الغدیر، ج2، ص 278- 286

3. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج 9، ص 29� 
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نمل: 62

 
ً
لا ل�ی

ِه �تَ
َ
لٌه َمَع الّل  اإِ

أَ
ْ��نِ ا

أَ
ا

ْ
اَء ال �ن

َ
ل ْم �نُ

ُ
ك

ُ
َعل ْ حب

َ وَء َو �ی �نُ الّ�ُ �شِ
ْ
ك ا َدعاُه َو �یَ دن  اإِ

َ�ّ�َ ُمصنْ
ْ
�بُ ال �ی حب

ُ �نْ �ی ّمَ
أَ
>ا

ُ�و�ن <.1
َ

ّک
دنَ �تَ ما 

وَء َو  �نُ الّ�ُ �شِ
ْ
ك ا َدعاُه َو �یَ دن  اإِ

َ�ّ�َ ُمصنْ
ْ
�بُ ال �ی حبِ

ُ �نْ �ی ّمَ
أَ
روایــت مــورد نظــر: »فــس، تفســیر القمــي  >ا

ــِح  ــْن َصاِل ــاٍل َع
َ

ــِن َفّض ــّيِ ْب ــِن َعِل ــِن ْب َحَس
ْ
ــِن ال ــي َع ِب

َ
ــي أ َثِن

َ
ــُه َحّد

َ
< _ َفِإّن ْ��نِ

أَ
ا

ْ
اَء ال �ن

َ
ل ْم �نُ

ُ
ك

ُ
َعل ْ حب َ �ی

ــی ِفــي 
َّ
ُمْضَطــّرُ ِإَذا َصل

ْ
َقاِئــِم؟ع؟ ُهــَو َو اهلِل ال

ْ
ــْت ِفــي ال

َ
: َنَزل

َ
ِبــي َعْبــِد اهلِل؟ع؟ َقــال

َ
ْبــِن ُعْقَبــَة َعــْن أ

ْرِض«.2
َ ْ
ــي األ ــًة ِف ــُه َخِلیَف

ُ
ــوَء َو َیْجَعل ــُه َو َیْکِشــُف الّسُ َجاَب

َ
ــا اهلَل َفأ ــِن َو َدَع ــاِم َرْكَعَتْی َمَق

ْ
ال

برقعی در اشکال به این روایت می گوید:

»بـا توجـه بـه آیـات قبـل و بعـد ایـن آیه )آیات 60 تا 65 سـوره نمـل( هر عاقل منصفی 
بـه  بـه قـدرت نمایـی خـدا و دعـوت مشـرکین  آیـات مذکـور راجـع  کـه  در می یابـد 
توحیـد و یکتـا پرسـتی اسـت ... غافـل اسـت کـه سـوره نمـل مکـی اسـت و در مکـه 
کسـی مدعـی یـا منکـر مهـدی قائـم نبود تـا آیه ای درباره او نازل شـود! عجیب اسـت 
کـه اصـرار بـر »توحیـد« دارنـد بـه »امامـت« نسـبت می دهنـد و از  کـه اینـان آیاتـی را 
گـر خجالـت نکشـد تمـام آیـات قـرآن را بی هیـچ تناسـبی، راجـع  تعصبـی کـه دارنـد ا

بـه قائـم خیالـی قلمـداد می کردنـد!!«.3

نکاتی بر این اشکال قابل ذكر است:

كیســت. آیــا تعییــن مصــداق بــرای مضطــر، لطمــه ای  1_ نخســت این كــه بدانیــم مضطــر 

گــر بگوییــم: او همــان خدایــی  بــه قــدرت نمایــی خداونــد در ایــن آیــه خواهــد زد؟ یعنــی ا

كــه فــان شــخِص مضطــر را از اضطــرار رهایــی می بخشــد بــا این كــه بگوییــم: او همــان  اســت 

ــد اجابــت می کنــد و آســیب  ــا آنکــه وقتــی درمانــده اى او را بخوان ــد[ ی ــا آن شــریکان انتخابــی شــما بهترن 1. »]آی
ى [ زمیــن قــرار می دهــد؟ آیــا بــا خــدا  یــش را دفــع می نمایــد، و شــما را جانشــینان ]دیگــران در رو گرفتار و 
بوبیــت او باشــد؟![ اندکــی متذّکــر و هوشــیار می شــوند«. معبــودى دیگــر هســت ]کــه شــریك در قــدرت و ر
2. مجلســی، محّمــد باقــر، بحــار األنــوار، ج 51، ص 48، ح 11. ]برقعــی بــه روایــت 56 نیــز بــه عنــوان روایــت 

کــرده اســت[؛ قمــی، علــی بــن ابراهیــم، تفســیر قمــی، ج2، ص 129� مشــابه اشــاره 
3. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 157-156�
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كــه مضطــّران را از اضطــرار رهایــی می بخشــد لطمــه ای بــه مفهــوم آیــه خواهــد  خدایــی اســت 

كــه آیــه بــه قــدرت خداونــد در رهایــی مضطــّران ]توحیــد[ اشــاره دارد،  زد؟ بــر ایــن مطلــب 

مناقشــه ای وجــود نــدارد بلکــه در روایــت مذكــور، تنهــا بــه تعییــن مصــداق دربــارۀ مضطــر اقــدام 

شــده اســت.

كســانی در زمیــن خلیفــه خواهنــد شــد.  2_ دوم آن كــه بدانیــم بــا عنایــت بــه ایــن آیــه چــه 

ــر  ــه پیشــینیان را منظــور دانســته اند.1 ب ــوع تفاســیر در ایــن زمینــه، جانشــین شــدن نســبت ب ن

كــه آخرین گروه از جانشــینان  اســاس همیــن الیــۀ نخســت از تفســیر آیــه نیز، اســتبعادی نــدارد 

در زمیــن، مهــدی و یارانــش باشــند.

الّرحمن: 41
داِم<.2 �تْ

اأَ
ْ
واصى  َو ال

ال�نَّ  �بِ
�نُ �نَ وأْ �یُ

ماُهْم �نَ ��ی  �بِ
ِ�ُمو�نَ ْ ُم�ب

ْ
ْعَ��نُ ال ُ >�ی

ْحَمــَد َعــْن ُعَبْیــِد اهلِل ْبــِن ُموَســی َعــِن 
َ
روایــت مــورد نظــر: »نــي، الغیبــة للنعمانــي َعِلــّيُ ْبــُن أ

ــِه   ــي َقْوِل ــِد اهلِل؟ع؟  ِف ــي َعْب ِب
َ
ــْن أ ــٍر َع ــي َبِصی ِب

َ
ــْن أ ْیَماَن َع

َ
ــل ــِن ُس ــِد ْب ــْن ُمَحّمَ ــِه  َع ِبی

َ
ــْن أ ــّيِ َع َبْرِق

ْ
ال

َقاِئــِم َیْعِرُفُهــْم ِبِســیَماُهْم 
ْ
ــْت ِفــي ال

َ
ِکــْن َنَزل

َ
 اهلُل َیْعِرُفُهــْم َو ل

َ
ماُهْم<  َقــال ِ��ی  �بِ

ِ�ُمو�نَ ْ ُم�ب
ْ
ْعَ��نُ ال ُ >�ی

ْصَحاُبــُه َخْبطــًا. _ بیــان: قــال الفیروزآبــادي خبطــه یخبطــه ضربــه 
َ
ــْیِف ُهــَو َو أ َفَیْخِبُطُهــْم ِبالّسَ

شــدیدا و القــوم بســیفه جلدهــم«.3

كردن سیاق آیه می نویسد: در این آیه نیز برقعی با مطرح 

»ایــن آیــات بی تردیــد مربــوط بــه قیامــت اســت و هــر عاقــل منصفــی می فهمــد و 

ــرای نمونــه ر.ک: زمخشــرى، محمــود بــن عمــر، الکشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزیــل، ج 3، ص377؛  1. ب
شــاه عبدالعظیمی، حســین، تفســیر اثنــی عشــرى، ج 10، ص 69� 

2. یعنــی: »گناهــکاران بــه نشانه هایشــان شــناخته می شــوند، پــس آنــان را بــه موهــاى پیــش ســرو بــه پاهایشــان 
ــد.[«. ــش می اندازن ــه آت ــد ]و ب می گیرن

ینــب، محمــد بــن ابراهیــم،  3. مجلســی، محّمــد باقــر، بحــار األنــوار، ج 51، ص 58-59؛ ح 54؛ ابــن أبــي ز
غیبــة نعمــان، ص242�
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مطلبــی اســت واضــح و روشــن. دیگــر آنکــه ایــن ســوره مّکــی اســت و بــه ســور 
کــه مّکــی نیســت مــا نیــز مناقشــه  گفته انــد  مّکــی شــبیه تــر اســت؛ امــا چــون بعضــی 
نمی کنیــم امــا خــالف نیســت کــه قبــل از ســوره مائــده نــازل شــده )یعــن قبــل از طــرح 
کــه  زی  ــد رو کــه خــدا بفرمای ــدارد  ــه قــول ایشــان( بنابرایــن معنــی ن مســاله امامــت ب
آســمان ســرخ رنــگ می شــود و شــکاف برمیــدارد قائــم و یارانــش بــا شمشــیر ضربــه ای 

ــه پوســت تبهــکاران می زننــد؟!!«.1 شــدید ب

ــزول ســورۀ  ــه ن 1_ نخســت آن كــه طــرح مســئلۀ امامــت و جانشــینی در اســام، هیــچ گاه ب
ــه ایــن مســئله در ایــن رســاله پرداختــه شــده اســت.2 مائــده محــدود نبــوده اســت و ب

2_ علــی رغــم آن كــه ظاهــر آیــات مربــوط بــه قیامــت اســت، در روایتــی دیگــر، امــام؟ع؟ 

ی از امــام صــادق؟ع؟  كــه راو بــه بیــان نکتــه ای خــاص از ایــن آیــه اقــدام فرموده انــد. آن گاه 

عرضــه  ی  و می شــوند.  جویــا  را  ی  راو نظــر  حضرتــش  می كنــد،  ســوال  آیــه  ایــن  معنــای  از 

كــه در روز قیامــت مجرمــان را شناســایی می كنــد. حضــرت  مــی دارد: منظــور خداونــد اســت 

كــه خــود آن هــا  می فرماینــد: چگونــه خداونــد بــه شناســایی مجرمــان محتــاج اســت در حالــی 

كــه خداونــد علــم شناســایی افــراد را بــه او  كــرده اســت؟ بلکــه ایــن دربــارۀ قائــم اســت  را خلــق 
كافــران را شناســایی و مجــازات می كنــد. 3 اعطــا فرمــوده و در نتیجــه 

3_ اعــام فهــم یقینــی دربــارۀ آیــات الهــی، ســیره و روش عمــدۀ مفّســران بــزرگ نبــوده 

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 182�
2. در پاسخ به اشکاالت برقعی در فصل جاری.
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َ
 ِبَنَواِصیِهــْم َو أ

ُ
ــُر ِبِهــْم َفُیْؤَخــذ ُم

ْ
ِقَیاَمــِة َفَیأ

ْ
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ْ
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ــُت 
ْ
 َفُقل

َ
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َ
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َ
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َ
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ْ
ــِة َخل ــی َمْعِرَف

َ
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َ
ــاَرَك َو َتَعال ــاُر َتَب َجّبَ

ْ
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َ
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َ
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ُ
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ْ
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ْ
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َ
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َ
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َ
ــال ــَداَك َق ــُت ِف

ْ
َفَمــا َذاَك ُجِعل

فــي فضائــل آل  الدرجــات  بــن حســن، بصائــر  ــْیِف َخْبطــًا«؛ صفــار، محمــد  ِبالّسَ َیْخِبــُط  ُثــّمَ  ْقَداِمِهــْم 
َ
أ َو 

ص356�  ج 1،  محمــد؟مهع؟، 
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بــا الفاظــی همچــون: "ممکــن اســت"، "بعیــد نیســت" و  اســت. آنــان فهــم خــود را غالبــًا 

گــذار  امثــال آن ارائــه می كردنــد و دانــش اصلــی را بــا بیــاِن عبــارِت "اهلل اعلــم"، بــه خداونــد وا

كــه برقعــی در تفســیر ایــن آیــه بــا اســتفاده از الفاظــی دیگــر،  می نمودنــد. ایــن در حالــی اســت 

می نویســد: چنیــن 

»ایــن آیــات بی تردیــد مربــوط بــه قیامــت اســت و هــر عاقــل منصفــی می فهمــد و مطلبــی 
اســت واضــح و روشــن«.1

حدید: 16
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 2.> و�ن اِس�تُ ُهْم �ن ٌ� ِم�نْ �ی ُُهْم َو َک�ش و�ب
ُ
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اأَ
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ِهُم ال �یْ

َ
�اَل َعل ُل �نَ �بْ

ا�بَ ِم�نْ �تَ ِك�ت
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روایت مورد نظر:
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ْ
ــِن ال ــاٍد َع َی ــِن ِز ــَد ْب ْحَم

َ
ــْن أ ــّيَ َع

َ
ــَب ِإل َكَت ــٍم ِفیَمــا  ــُن َحاِت ــّيُ ْب كمــال الدیــن َعِل   »ك، إ

ــِد  ِبــي َعْب
َ
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ْ
َحَســِن ال

ْ
ــِن ال ْحَمــَد ْب

َ
ــِن َســَماَعَة َعــْن أ ــّيِ ْب ــِن َعِل ْب

ُل  �بْ
ا�بَ ِم�نْ �تَ ِك�ت

ْ
وا ال و�تُ

أُ
�نَ ا �ی ِ دن

َّ
وا َکال و�نُ

ُ
ك َ َقاِئــِم؟ع؟  >َو لا �ی

ْ
َیــُة ِفــي ال

ْ
ــْت َهــِذِه اآل

َ
: َنَزل

َ
اهلِل؟ع؟ َقــال

 3.» > و�نَ اِس�تُ �ن ُهْم  ِم�نْ  �ٌ �ی َک�شِ َو  ُُهْم  و�ب
ُ
ل �تُ َ��تْ  �تَ �نَ َمُد 

اأَ
ْ
ال ِهُم  �یْ

َ
َعل �اَل  �نَ

برقعی می نویسد:

»چنانکــه مالحظــه می شــود خداونــد مومنیــن همــه زمان هــا را دعــوت فرمــوده: 
کــه ایمانشــان ظاهــری نباشــد و بــه راســتی بــا  کــه ایمــان آورده انــد بهتــر اســت  آنانکــه 

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 182�
کــه نــازل شــده نــرم  کــه دل هایشــان بــراى یــاد خــدا و و قرآنــی  2. یعنــی: »آیــا بــراى اهــل ایمــان وقــت آن نرســیده 
گاه  ــود، آن  ــده ب ــان داده ش ــه آن ــمانی ب ــاب آس کت ــن  ــش از ای ــه پی ک ــند  ــانی نباش کس ــد  ــود؟ و مانن ــن ش و فروت
گشــت، در نتیجــه  ــی  ــان طوالن ــر آن ر و دراز[ ب ــه آرزوهــاى دو ــودن ب ــا و مشــغول ب ــور دنی زگار ]ســرگرمی در ام رو

ــد«. ــان نافرمــان بودن ى از آن ــل انعطــاف شــد، و بســیار ــر قاب دل هایشــان ســخت و غی
کمــال الدیــن و  یــه، محمــد بــن علــی،  3. مجلســی، محّمــد باقــر، بحــار األنــوار، ج 51، ص54، ح 36؛ ابــن بابو

تمــام النعمــة، ج1، ص 65�
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یــاد خــدا دلهایشــان نــرم و خاضــع شــود و در برابــر آیــات قــرآن پذیــرا و مطیــع باشــند 
کتــاب آســمانی داشــتند ولــی  کــه آنهــا نیــز  و یهــود و نصــاری مایــه عبرتشــان باشــند 
یرا  واقعــا بــدان پایبنــد و عامــل نبودنــد و دلهایشــان در برابــر حــق خاضع و پذیــرا نبود ز
ــد  ــه مهــدی آخرالزمــان دارد؟! کســی نمی دان ــد. حــال ایــن چــه ربطــی ب ــدکار بودن ب

مگــر روات جاعــل جاهــل!!«.1

كــه دربــارۀ ایــن آیــه صــادر شــده اســت، وجهــی از ارتبــاط ایــن آیــه بــا  در روایــات دیگــری 

ــارِت  ــه عب ك ــی  ــت. وجه ــه نیس ــر آی ــا ظاه ــاط ب ــه بی ارتب ك ــت  ــده اس ــدی؟ع؟ آم ــرت مه حض

كــه در اثــر آن، بســیاری را دچــار قســاوت  َمــُد" را طــول غیبــت می داننــد 
َ ْ
ْیِهــُم األ

َ
 َعل

َ
"َفطــال

قلــب خواهنــد شــد.

ُُهْم  و�ب
ُ
ل َ��تْ �تُ �تَ َمُد �نَ

اأَ
ْ
ِهُم ال �یْ

َ
�اَل َعل ُل �نَ �بْ

ا�بَ ِم�نْ �تَ ِك�ت
ْ
وا ال و�تُ

أُ
�نَ ا �ی ِ دن

َّ
وا َکال و�نُ

ُ
ك َ »قوله تعالی  >َو لا �ی

<  عــن أبــي عبــد اهلل؟ع؟: نزلــت هــذه اآلیــة فــي أهــل زمــان الغیبــة و  و�نَ اِس�تُ ُهْم �ن ٌ� ِم�نْ �ی َو َک�شِ
أّیامهــا دون غیرهــم، و األمــد أمــد الغیبــة«.2

بر این اساس، روایت با ظاهر آیه نیز سازگار است.

قمر: 1
َم�<.3 �تَ

ْ
�تَّ ال َ �ش

اَعهتُ َو ا�نْ ِ الّ�َ َ�ت َ��ب �تَ >ا�تْ

روایت مورد نظر: 
َقاِئِم؟ع؟«.4

ْ
< َیْعِني ُخُروَج ال اَعهتُ ِ الّ�َ َ�ت َ��ب �تَ ی  >ا�تْ

َ
َي  ِفي َقْوِلِه َتَعال  »فس، تفسیر القمي ُرِو

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 177�
ــی فرجــه الشــریف، ج 1،  ــي إثبــات الحجــة الغائــب عجــل اهلل تعال ــزام الناصــب ف ــرى، علــی، إل ــزدى حای 2. ی

ص93�
3. یعنی: »ساعت نزدیك شد و ماه )فرو( شکافت «.

4. مجلســی، محّمــد باقــر، بحــار األنــوار، ج 51، ص 49، ح 14؛ ج2، ص 340؛ قمــی، علــی بــن ابراهیــم، تفســیر 
قمــی، ج2، ص 340�
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برقعی می نویسد:

»ایــن آیــه مربــوط بــه قیامــت اســت ... لــذا بــا توجــه بــه اینکــه آیــه از نزدیکــی ســاعت 

گفتــه اســت مربــوط دانســتن آن بــه قیامــت موجه تــر از اقــوال دیگــر بــه نظــر می رســد.  )قیامــت( 

كــه انشــقاق قمــر در زمــان پیامبــر؟لص؟ در مّکــه و قبــل از هجــرت  گــر برخــی اصــرار دارنــد  امــا ا

كــه ایــن  كــرد  واقــع شــده مــا نیــز بــا آنهــا جــدال نمی كنیــم ولــی علــی أی حــال تردیــد نمی تــوان 
آیــه مکــی بــه هیــچ وجــه بــه مهــدی قائــم مربــوط نمی شــود«.1

می گوییم:

گروهــی از مفّســرین بــر این كــه آیــه بــه معجــزۀ  كــه برقعــی خــود اشــاره می كنــد،  1_ همان طــور 

كــر، بســیار 
ّ

كــه تعــداد مفّســرین فــوق الذ شــّق القمــر مربــوط اســت بــاور دارنــد. بــا ایــن تفــاوت 

كــرد. عامــۀ طباطبایــی در ایــن  ــا واژۀ "برخــی" توصیــف  كــه بتــوان آنــان را ب بیشــتر از آنســت 

ــاره می نویســد:  ب

»مســاله انشــقاق قمــر بــراى رســول خــدا؟لص؟ در روایــات شــیعه از ائمــه اهــل بیــت؟مهع؟در 
روایاتــی بســیار آمــده، و علمــا و محدثیــن آنهــا را بــدون هیــچ توقفــی پذیرفته انــد«.2

ــزرگان  كــه نشــان می دهــد بســیاری از ب ــه می دهــد  ایشــان ســپس در ادامــه، اســنادی ارائ

اهــل ســّنت نیــز بــر ایــن مســئله بــاور دارنــد.3 

2_ موضــوع دیگــر در اینجــا، ارتبــاط واژۀ "الســاعه" بــا مســئلۀ شــّق القمــر اســت. طبرســی 

كــه خداونــد ســبحان از ایــن جهــت نزدیکــی روز رســتاخیز را بــا  در ایــن زمینــه معتقــد اســت 

ــاد نمــود، چــون شــکافته شــدن مــاه از عامــت نبــّوت پیامبــر؟لص؟ و نبــّوت  شــکافتن مــاه ی

و عصــر آن حضــرت )كــه خاتــم پیامبــران اســت( از اشــراط ســاعت نزدیکــی قیامــت اســت . 

ــار آورده اســت: علــی بــن ابراهیــم نیــز در این ب

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 159-158� 
2. طباطبایی، محمدحسین، المیزان في تفسیر القرآن، ج 19، ص 60�

3. همان.
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»قیامــت نزدیــك شــد، چــون بعــد از پیامبــر اســالم دیگــر پیامبــرى تا قیامــت نخواهد 
آمــد، و طومــار نبــوت و رســالت برچیده شــد«.1

گــر نبــّوت پیامبــر خاتــم، از نشــانه های قیامــت اســت و بدین گونــه ارتبــاط  بــر ایــن اســاس، ا

كــه ســالها پــس از نبــی مکــّرم  قســمت نخســت بــا آخــر آن معلــوم می گــردد، ظهــور مهــدی؟ع؟ 

و البتــه قبــل از قیامــت اتفــاق خواهــد افتــاد، نیــز معنــادار خواهــد بــود.

5-5. استشهاد به قول مفّسران شیعی 

گاه بــه اقــوال  برقعــی بــرای نشــان دادن صّحــت اّدعــای خــود در ضمــن نقــد روایــات، 

گاه بــا مصــادره بــه مطلــوب نســبت بــه  مفّســرین شــیعه اســتناد می كنــد. ایــن اســتنادات 

گاه تنهــا نســبت ناروایــی  گاه بــه صــورت نمایــش بخشــی از قــول مفّســر و  بیــان مفّســر اســت، 

ــه مفّســر داده شــده اســت. كــه ب اســت 

حج: 39

 2.>� د�ی
�تَ
َ
ْصِ�ِهْم ل َه َعلی  �نَ

َ
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روایت مورد نظر: 
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ــِن أ ــي َعــِن اْب ِب
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أَ
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ل ا�تَ �ت ُ �نَ �ی �ی دنِ

َّ
�نَ ِلل دنِ

أُ
ِفــي َقْوِلــِه  >ا

َقاِئــُم؟ع؟ ِإَذا َخــَرَج 
ْ
َمــا ُهــَو ال

َ
ــَة َو ِإّن

َ
ْیــٌش ِمــْن َمّک ْخَرَجْتــُه ُقَر

َ
ــا أ ّمَ

َ
ــْت ِفــي َرُســوِل اهلِل؟لص؟ ل

َ
َنَزل

ــَرِة«.3 ُب الّتِ
َّ

ِم َو ُطــا
َ

ــّد ــاُء ال ْوِلَی
َ
ــُه َنْحــُن أ

ُ
ــَو َقْول ُحَســْیِن؟ع؟ َو ُه

ْ
ــَدِم ال ــُب ِب

ُ
َیْطل

1. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمي، ج 2، ص340� 

ــان ســتم  ــه آن ــه ســبب آنکــه ب ــد، ب ــرار می گیرن کــه ]ســتمکارانه [ مــورد جنــگ و هجــوم ق کســانی  ــه  2. یعنــی: »ب

ــت«. ــان تواناس ى دادن آن ــار ــر ی ــدا ب ــلمًا خ ــده، مس ــگ داده ش ــده اذن جن ش
3� مجلســی، محّمــد باقــر، بحــار األنــوار، ج 51، ص 47، ح7. ]برقعــی بــه روایــت 53 نیــز بــه عنــوان روایــت 

کــرده اســت[؛ قمــی، علــی بــن ابراهیــم، تفســیر القمــي، ج 2، ص 84� مشــابه اشــاره 
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ــا اســتناد بــه مفّســرینی همچــون: شــیخ طوســی،  برقعــی در پاســخ بــه روایــات ایــن آیــه، ب

ــا خویــش هم راســتا  ــان را ب مــه طباطبایــی، ســعی دارد نظــر آن
ّ

طبرســی، ابوالفتــوح رازی و عا

جلــوه دهــد:

کــه ایــن آیــه راجــع بــه  گفتــه اهــل ســنت)=عامه( می گوینــد  »علــی بــن ابراهیــم 
کــه عالمــه مجلســی هــم بــه  محمــد و اصحــاب اوســت. ولــی عجیــب اســت 
کــه علمــای شــیعه از قبیــل شــیخ طوســی و شــیخ طبرســی و  روی خــود نیــاورده 
گفته انــد. شــیخ طبرســی در »مجمــع البیــان«  ابوالفتــوح رازی نیــز همیــن قــول را 
کــه بــه  فرمــوده: مأذونیــن بــه قتــال، اصحــاب رســول اهلل؟لص؟ می باشــند و ظلمــی 
ایشــان شــده همــان اخــراج از خانه هایشــان اســت. شــیخ طبرســی نیــز آن را دربــاره 
ــاره  کــه درب کــه ایــن اولیــن آیــه ای اســت  کــرده  معاصریــن پیامبــر دانســته و تصریــح 
ــه جهــاد و  ــه« نیــز آن را اولیــن آی ــازل شــده. و در زمــان مــا »تفســیر نمون جــواز جهــاد ن
دربــاره اصحــاب پیامبــر دانســته همچنانکــه صاحــب »المیــزان« تصریــح کــرده ایــن 
کــه آنهــا را از وطــن و دیارشــان  ــه مســلمین در مدینــه اســت وکســانی  ــه خطــاب ب آی

ــد«.1 کــرده بودن مکــه، بیــرون 

پاســخ بــه ایــن اشــکال، در دو مرحلــه صــورت می پذیــرد. نخســت الزم اســت نگاهــی 

كــه برقعــی بــدون توجــه بــه آن، بــه  بــه ادوار مختلــف تفسیرنویســی در شــیعه شــود. مســئله ای 

ــد. ــکال می كن ــت اش روای

بــا بررســی و تحلیــل فــراز و نشــیب های تفاســیر شــیعه و اهــل ســنت ادوار ذیــل قابــل 

اســت: اســتخراج 

كــه در ایــن دوره ســخنان  تــا ســوم هجــری(  اّول: دورۀ تفاســیر روایــی اولیــه )قــرن اول 

پیامبــر؟لص؟ و اهــل بیــت؟مهع؟  و صحابــه و تابعــان، محــور تفســیر بــوده و كتاب هــای تفســیری

 هــم چــون عیاشــی، فــرات، طبــری و امثــال آن نیــز شــکل نقلــی داشــته و همگــی تفســیر اثــری 

ــی و  ــرآن، عقل ــه ق ــرآن ب ــای ق گاه از روش ه ــث  ــوای احادی ــه در محت ــوند. البت ــوب می ش محس

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 154-153�
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بطنــی اســتفاده شــده اســت1 و حتــی برخــی تابعیــن گرایش هــای عقلــی در تفســیر داشــته اند،2 

یکــرد غالــب در ایــن دوره روایــی بــوده اســت. امــا رو

كــه در ایــن دوره مفســران از  ــا دهــم هجــری(  دوم: دورۀ تفاســیر اجتهــادی )قــرن چهــارم ت

ــتفاده  ــرآن( اس ــه ق ــرآن ب ــی و ق ــی )روای ــای نقل ــار روش ه كن ــادی در  ــی و اجته ــای عقل روش ه

ی  گــران ســنگی هــم چــون: تبیــان، مجمــع البیــان، مفاتیــح الغیــب و بیضــاو كردنــد و تفاســیر 

ــورت  ــه ص ــیر ب ــود را در تفس ــای خ ــا و تحلیل ه ــتنباطها و دیدگاه ه ــران اس ــد و مفس ــته ش نوش

گرفتنــد و در برخــی مثــل: تفســیر مفاتیــح  كردنــد و برخــی تفاســیر رنــگ مذهبــی  گســترده بیــان 

گرایــش ادبــی شــکل  كشــاف زمخشــری  كامــی و در بعضــی هماننــد  گرایش هــای  الغیــب 

گرفــت.

كــه در ایــن  ســوم: دورۀ تفاســیر روایــی ثانویــه )تقریبــًا از قــرن دهــم تــا ســیزدهم هجــری( 

دوره، تفاســیر روایــی در شــیعه هــم چــون: نورالثقلیــن و البرهــان و صافــی و در اهــل ســنت هــم 

گفتنــی اســت تفاســیر روایــی ایــن دوره بــا دورۀ نخســت  گرفــت.  چــون: الــدر المنثــور شــکل 

ــود. ــر شــده ب كامل ت ــر و  تفاوت هــای اساســی داشــته و منظــم ت

كــه در ایــن دوره تفاســیر  پنجــم دورۀ تفاســیر جدیــد )قــرن چهاردهــم و پانزدهــم هجــری( 

یکردهــای متنــوع پیدا شــد؛ مثل تفاســیر اجتماعی هم چون: فــی ظال القرآن،   جدیــدی بــا رو

ی؛  نمونــه، مــن وحــی القــرآن و پرتــوی از قــرآن؛ تفاســیر علمــی هــم چــون: الجواهــر طنطــاو

یــد و تفســیر قــرآن مجیــد و نیــز تفاســیری  تفاســیر موضوعــی هــم چــون: پیــام قــرآن و منشــور جاو
گرایش هــای اخاقــی، سیاســی، تقریبــی و... .3 بــا 

گرایش هــای تفســیر قــرآن، ص  ک: منطــق تفســیر قــرآن )2(، رضایــی اصفهانــی، محّمــد علــی، روش هــا و  1. ر. 
101 بــه بعــد.

ک: معرفت، التفسیر والمفسرون فی ثوبه القشیب، ج 1، ص 435� 2. ر. 
گرایش هـــاى مفســـران و تفســـیرها، ر. ك: رضایـــی اصفهانـــی، محّمـــد علـــی،  3. بـــراى اطـــالع از روش هـــا و 
گرایش هـــاى تفســـیرى، و روش هـــاى  گرایش هـــاى تفســـیر قـــرآن؛ روش هـــا و  منطـــق تفســـیر قـــرآن )2( روش هـــا و 

تفســـیر و .
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گذاشــتن تفســیر علــی بــن ابراهیــم بــه عنــوان یــک تفســیر مأثــور )نوشــته  كنــار هــم  برقعــی بــا 

شــده در دورۀ نخســت(، تفســیر تبیــان، مجمــع البیــان و روض الجنــان )نوشــته شــده در دورۀ 

ــا  ــن الق ــده چنی ــه خوانن ــد دارد ب ــر(، قص ــده در دورۀ معاص ــته ش ــزان )نوش ــیر المی دوم( و تفس

گــر ســخن علــی بــن ابراهیــم بــه عنــوان یــک مفّســر صّحــت داشــت، می بایســت در  كــه ا كنــد 

یکــرد ایــن تفاســیر بــا یکدیگــر  كــه رو یــت می شــد. ایــن در حالــی اســت  چنیــن تفاســیری نیــز رؤ

گونه گــون اســت. بنــای تفســیر مأثــور در شــیعه، اســتفاده از اقــوال صحابــه در بیــان شــأن نــزول 

كار اســت. نیســت و در تفاســیر دیگــر، بیــان شــأن نــزول در دســتور 

كــه ســخن از شــأن نــزول آیــه بــه میــان می آورنــد، بــه  2_ صاحبــان تفاســیر نامبــرده، آن گاه 

ــا برقعــی  ــزول آن منحصــر نمی كننــد؛ اّم ــه شــأن ن ــه را ب عنــوان مفّســر شــیعی، لزومــًا معنــای آی

كرده انــد، ســعی در القــای  بــا بیــان اینکــه آنــان نیــز ایــن شــأن نــزول را در تفســیر خــود ذكــر 

مــۀ 
ّ

همســویی صاحبــان ایــن تفاســیر بــا خــود دارد. بــرای مثــال از میــان مفّســران یــاد شــده، عا

طباطبایــی پــس از بیــان شــأن نــزول آیــه، بــا بیــان اســتدالل هایی، خطــاب آیــه را منحصــر در 

ســبب نــزول نکــرده و چنیــن معتقــد اســت:

»نبایــد توهــم کــرد کــه مــراد از ایــن صفــت، صفــت خصــوص مهاجریــن زمــان رســول 
ــو اینکــه  گ ــی  ــات را مکــی بدانیــم، و چــه مدن ــن آی خــدا؟لص؟ اســت، حــال چــه ای
یــرا مســاله اخــراج  مســاله اخــراج از دیــار و مظلومیــت، مخصــوص آنــان اســت، ز
از وطــن و مظلومیــت، ســوژه بحــث اســت، و خالصــه، مــورد مخصــص نیســت، 
چــون مخصــص بــودن مــورد بــا عمــوم موصوفیــن در صــدر آیــات و عمومیــت حکــم 

جهــاد منافــات دارد.

ــار در مدینــه تشــکیل شــده و  ــراى اولیــن ب کــه ب ــر اینکــه، جامعــه صالحــی  عــالوه ب
کــه در  ــود  گرفــت، عالی تریــن جامعــه اى ب ــره عربســتان را  ســپس تمامــی شــبه جزی
کــه در عهــد رســول خــدا؟لص؟ در آن  یــخ اســالم تشــکیل یافــت، جامعــه اى بــود  تار
جامعــه نمــاز بــه پــا می شــد، زکات داده می شــد، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
می شــد، و ایــن جامعــه بــه طــور قطــع ســمبل و مصــداق بــارز ایــن آیــه اســت و 
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کــه در تشــکیل چنیــن جامعــه اى انصــار عامــل مهــم بودنــد نــه  حــال آنکــه می دانیــم 
یــخ اســالم در هیــچ عهــدى ســابقه نــدارد که به دســت مهاجرین  مهاجریــن. و در تار
کــه انصــار هیــچ دخالتــی در آن  ى  چنیــن جامعــه اى تشــکیل یافتــه باشــد، بــه طــور
ــرد  ــد مــراد از ایــن مؤمنیــن، اشــخاص و ف نداشــته باشــند، مگــر اینکــه کســی بگوی
کــه در آراء شــیعه و  فــرد خلفــاء راشــدین، و یــا فقــط علــی؟ع؟ _ بنــا بــه اختالفــی 
کــه در ایــن صــورت معنــاى همــه آیــات مــورد بحــث بــه  ســنی هســت_ بــوده باشــد، 
یــخ از افــراد مســلمانان صــدر  یــم، تار کــه بگذر کلــی فاســد خواهــد شــد. از ایــن هــم 
اول، و مخصوصــا مهاجریــن از ایشــان، افعــال زشــتی ضبــط کــرده کــه بــه هیــچ وجــه 
یــم، حــال چــه اینکــه بگوییــم  نمی توانیــم نــام آن را احیــاى حــق، و اماتــه باطــل بگذار
ر  مجتهــد بوده انــد، و بــه رأى خــود عمــل می کرده انــد و مجتهــد در رأى خــود معــذو
کــه پــس توصیــف در آیــه توصیــف از فــرد فــرد  اســت یــا نگوییــم. از اینجــا می فهمیــم 

مســلمانان نبــوده، بلکــه وصــف مجمــوع مــن حیــث المجمــوع اســت«.1

طبرسی نیز آیه را جاری در آل محّمد؟لص؟ اعام نموده  و از قول امام باقر؟ع؟ می نویسد:
»نزلت في المهاجرین و جرت في آل محمد؟مهع؟ الذین أخرجوا من دیارهم و أخیفوا«.2

کان المذکــور  کانــت اآلیــات مکیــة أو مدنیــة و إن  1. »و لیــس المــراد بهــم خصــوص المهاجریــن بأعیانهــم ســواء 
مــن جهــة المظلومیــة هــو إخراجهــم مــن دیارهــم و ذلــك لمنافاتــه عمــوم الموصــوف المذکــور فــي صــدر 
اآلیــات و عمــوم حکــم الجهــاد لهــم و لغیرهــم قطعــا. علــی أن المجتمــع الصالــح الــذي عقــد ألول مــرة فــي 
یــخ  المدینــة ثــم انبســط فشــمل عامــة جزیــرة العــرب فــي عهــد النبــي ص و هــو أفضــل مجتمــع متکــون فــي تار
اإلســالم تقــام فیــه الصــالة و تؤتــی فیــه الــزکاة و تؤمــر فیــه بالمعــروف و تنهــی فیــه عــن المنکــر مشــمول لآلیــة 
یــخ اإلســالم  کان الســبب األول ثــم العامــل الغالــب فیــه األنصــار دون المهاجریــن. و لــم یتفــق فــي تار قطعــا و 
للمهاجریــن، خاصــة أن یعقــدوا وحدهــم مجتمعــا مــن غیــر شــرکة مــن األنصــار فیقیمــوا الحــق و یمیطــوا 
الباطــل فیــه اللهــم إال أن یقــال: إن المــراد بهــم أشــخاص الخلفــاء الراشــدین أو خصــوص علــي؟ع؟ علــی 
یــخ یضبــط مــن  الخــالف بیــن أهــل الســنة و الشــیعة، و فــي ذلــك إفســاد معنــی جمیــع اآلیــات. علــی أن التار
أعمــال الصــدر األول و خاصــة المهاجریــن منهــم أمــورا ال یســعنا أن نســمیها إحیــاء للحــق و إماتــة للباطــل 
یــن أم ال فلیــس المــراد توصیــف أشــخاصهم بــل المجمــوع مــن حیــث  ر ســواء قلنــا بکونهــم مجتهدیــن معذو

هــو مجمــوع«؛ طباطبایــی، محّمــد حســین، المیــزان فــي تفســیر القــرآن، ج 14، ص 387�
یرا آنها نیز از وطنشان  ى است ز 2. یعنی: »این آیه در باره مهاجرین نازل شده و در باره آل محمد؟مهع؟ نیز جار

اخراج و ترسانیده شدند«؛ طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان في تفسیر القرآن، ج 7، ص 138� 
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هم چنیــن علــی بــن ابراهیــم در تفســیر خــود ســخن از قاعــدۀ جــری و تطبیــق بــه میــان 

آورده اســت:
»نزلت في علي و جعفر و حمزة ثم جرت«.12

حج: 41

َع�نِ  َهْوا  �نَ َو   ِ َمْعُ�و�ن
ْ
ال �بِ َمُ�وا 
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آ
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ُمو� <.3
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روایت مورد نظر: 

�نْ  �نَ اإِ �ی ِ دن
َّ
ِبــي َجْعَفــٍر؟ع؟ ِفــي َقْوِلــِه  >ال

َ
َجــاُروِد َعــْن أ

ْ
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َ ْ
ــی آِخــِر األ

َ
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ْ
ال �بِ

كــه بــه دنبــال آیــۀ پیــش آمــده اســت، تفســیری مشــابه ارائــه می دهــد  برقعــی ذیــل ایــن آیــه 

و بــا اســتدالل پیشــین، بــه رّد ایــن روایــت می پــردازد و می نویســد:

ــد:  ــی الجــارود« می گوی ــام »اب ــه ن ــرد فاســد و منحرفــی ب ــول ف ــن ابراهیــم از ق »علــی ب
ــارق  ــدا مش ــه خ ک ــت  ــاب اوس ــدی و اصح ــا مه ــد؟لص؟ ت ــاره آل محم ــه درب ــن آی ای

1. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمي، ج 2، ص84�
ــازل  ــارۀ علــی و جعفــر و حمــزه؟مهع؟ نیــز ن ــد درب ــه می توان ــه مبحــِث »شــأن نزول هــای متعــّدد« آی ــا عنایــت ب 2. ب

شــده باشــد.
پــا می دارنــد، و زکات می پردازنــد،  گــر آنــان را در زمیــن قــدرت و تمّکــن دهیــم، نمــاز را بر کــه ا 3. یعنــی: »همانــان 
کارهــا فقــط در  کارهــاى زشــت بازمی دارنــد؛ و عاقبــت همــه  کارهــاى پســندیده وا می دارنــد و از  و مــردم را بــه 

اختیــار خداســت«. 
4. مجلســی، محّمــد باقــر، بحــار األنــوار، ج 51، ص 47- 48، ح 9؛ قمــی، علــی بــن ابراهیــم، تفســیر قمــی، 

ج2، ص 85�
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و مغــارب زمیــن را بــه آنهــا می دهــد و بــا او دیــن را غالــب ســاخته و بدعت هــا و 
کــه امــر بــه معــروف و نهــی از  باطــل را نابــود می ســازد، آنچنان کــه ظلمــی دیــده نشــود 
ُهْم( صفــت و تابــع  �نَّ

َّ
�نْ َمك �نَ اإِ �ی ِ دن

َّ
منکــر کننــد!! البتــه علــی بــن ابراهیــم نمی دانــد کــه )ال

وا( درآیــات قبــل اســت و نمی تــوان آن را از آیــات  ُ ِ��ب �نْ
أُ
�نَ ا �ی ِ دن

َّ
كم( و )ال و�نَ

ُ
ل ا�تَ �تَ ُ �نَ �ی �ی ِ دن

َّ
)ال

کــرد. و آیــات مذکــور چنانکــه دیدیــم هیــچ ربطــی بــه مهــدی نــدارد.  پیشــین جــدا 
ولــی علــی بــن ابراهیــم توجــه بــه آیــات قبــل نکــرده و چنیــن ســخن نامربوطــی گفتــه!! 

کــه منقــوالت او تفســیر بــه رای و باطــل اســت«.1 واقعــا 

نیــز،  آیــه  ایــن  مــۀ طباطبایــی در 
ّ

كــه عا گذشــته اضافــه می شــود  در تکملــۀ مبحــث 

موضعــی هماننــد آیــۀ پیشــین دارد و ایــن آیــه را مختــص مخاطبــان عصــر نــزول ندانســته و 

بلکــه مــراد از آن را عمــوم مؤمنیــن در طــول اعصــار و قــرون می دانــد و می نویســد:

کــه در اول آیــات نامشــان را بــرد البتــه  »ایــن آیــه توصیــف دیگــرى اســت از مؤمنیــن 
ایــن توصیــف توصیــف مجمــوع اســت از جهــت مجموعیــت و بــه عبــارت ســاده تر: 
توصیــف نــوع مؤمنیــن اســت و کار بــه فــرد فــرد آنــان نــدارد چــون ممکــن اســت فــردى 
از آنــان واجــد ایــن اوصــاف نباشــد... در توصیــف آنــان می فرمایــد: یکــی از صفــات 
گــر در زمیــن تمکنــی پیــدا کننــد و در اختیــار هــر قســم زندگــی  ایشــان ایــن اســت کــه ا
کــه بخواهنــد حریتــی داده شــوند، در میــان همــه انــواع و انحــاء زندگــی یــك زندگــی 
کــه در آن جامعــه  رنــد  صالــح را اختیــار می کننــد و جامعــه اى صالــح بــه وجــود می آو
نمــاز بــه پــا داشــته، و زکات داده می شــود، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر انجــام 
می گیــرد.... پــس مــراد از »مؤمنیــن« عمــوم مؤمنیــن آن روز، بلکــه عامــه مســلمین 
کــه  تــا روز قیامــت اســت، و ایــن خصیصــه و طبــع هــر مســلمانی اســت، هــر چنــد 
کــه مســلمان اســت  قرنهــا بعــد بــه وجــود آیــد. پــس طبــع مســلمان از آن جهــت 
ــالف  ــر خ ى ب کار ــش  ــالف طبع ــر خ ــا ب ــه احیان ک ــد  ــر چن ــت ه ــداد اس ــالح و س ص

صــالح انجــام دهــد«.2

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 154�
 >�ِ
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2. »قوله تعالی: >ال
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كتــاب بــه او اســتناد شــده اســت، دربــارۀ ایــن آیــه از  كــه در جــای جــای ایــن  طبرســی نیــز 

قــول زجــاج می نویســد:
»قال الزجاج هذه صفة من في قوله  َمْن َیْنُصُرُه«. 1

كــه برقعــی بــه آنــان استشــهاد می كنــد، ســخن  ــر پایــۀ بیانــات مفّســرینی  ــر ایــن اســاس ب ب

برقعــی باطــل اســت.

حج: 60

وٌ�<.2  �نُ
ّوٌ عنَ َع�نُ

َ
َه ل

َ
 الّل

�نَّ ُه اإِ
َ
ُه الّل

ُصَ��نَّ �نْ �یَ
َ
ِه ل �یْ

َ
َی َعل عنِ ُ ّمَ �ب

ُ ِه �ش  �بِ
�بَ ِل ما ُعو�تِ

ْ ِم�ش  �بِ
�بَ

ِلَك َو َم�نْ عا�تَ >دن

روایت مورد نظر: 

ــي  ِه < َیْعِن  �بِ
�بَ ِل ما ُعو�تِ ْ ِم�ش  اهلِل؟لص؟  >�بِ

َ
ــول ــي َرُس �بَ < َیْعِن ــي  >َو َم�نْ عا�تَ ــیر القم ــس، تفس »ف

ــِدِه؟ع؟«.3
ْ
َقاِئــِم ِمــْن ُول

ْ
ُه < ِبال

َ
ُه الّل

ُصَ��نَّ �نْ �یَ
َ
ِه ل �یْ

َ
َی َعل عنِ ُ ّمَ �ب

ُ ــوُه  >�ش
ُ
ْن َیْقُتل

َ
َراُدوا أ

َ
ِحیــَن أ

ی می نویسد: كور توسط برقعی مواجه هستیم. و در این بخش با ارجاعی 

ــه  ــه ب ــوان نمون ــه عن ــت )ب ــن اس ــاره مهاجری ــات درب ــن آی ــه ای ک ــد  ــه می کنی »مالحظ

ین في أول اآلیات، و هو توصیف المجموع من حیث هو مجموع من  إلخ توصیف آخر للذین آمنوا المذکور
غیر نظر إلی األشخاص ... یقول تعالی: إن من صفتهم أنهم إن تمکنوا في األرض و أعطوا الحریة في اختیار 
ما یستحبونه من نحو الحیاة عقدوا مجتمعا صالحا تقام فیه الصالة و تؤتی فیه الزکاة و یؤمر فیه بالمعروف 
المالیة  الزکاة من بین الجهات  و  العبادیة  المنکر و تخصیص الصالة من بین الجهات  و ینهی فیه عن 
ین في صدر اآلیات و المراد  کان الوصف للذین آمنوا المذکور کل منهما عمدة في بابها. و إذ  بالذکر لکون 
به عقد مجتمع صالح و حکم الجهاد غیر خاص بطائفة خاصة فالمراد بهم عامة المؤمنین یومئذ بل عامة 
المسلمین إلی یوم القیامة و الخصیصة خصیصتهم بالطبع فمن طبع المسلم بما هو مسلم الصالح و إن 

کان ربما غشیته الغواشي«؛ طباطبایی، محّمد حسین، المیزان في تفسیر القرآن، ج 14، ص 386�
کننــد«؛ مجمــع البیــان فــي تفســیر القــرآن،  ى  ــار کــه خــدا را ی کســانی اســت  یــد: ایــن آیــه وصــف  گو 1. »زجــاج 

ص140�  ج 7، 
کــس بــه ماننــد آنچــه بــه آن عقوبــت  گفتیــم [، و هــر  کافــر[ همــان اســت ]کــه  2 یعنــی: »]مطلــب دربــاره مؤمــن و 
یــرا خــدا  ى می دهــد؛ ز ى ســتم شــود، یقینــًا خــدا او را یــار گاه بــه و کنــد، آن  ز را[ عقوبــت  شــده ]متجــاو

ــت«.  ــده اس ــیار آمرزن ــت و بس گذش با
3. مجلسی، محّمد باقر، بحار األنوار، ج 51، ص47؛ قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، ج2، ص 87�
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تفســیر میبــدی مراجعــه شــود( و هیــچ مناســبتی بــا قائــم نــدارد ولــی علی بــن ابراهیم 
ــه قائــم اســت!!«.1 یــد مربــوط ب می گو

 این در حالی اســت كه میبدی _ كه شــیعه مذهب نیســت _ در تفســیر این آیه، مهاجرت
 را به هجرت باطن تعبیر می كند و می نویسد:

ِه< اآلیة. هجرت دو است هجرت ظاهر و هجرت 
َ
ِل الّل �ی ُ�وا �نِی َس�بِ َ �نَ ها�ب �ی ِ دن

َّ
»قوله: >َو ال

باطن  هجرت  کند،  وداع  را  خویش  شهر  و  خانه  که  آنست  ظاهر  هجرت  باطن، 
آنست که کونین و عالمین را وداع کند، هجرت ظاهر موقت است و هجرت باطن 
زاد لطف  باطن  و شراب است، در هجرت  زاد طعام  مستدام، در هجرت ظاهر 
ترك  باطن منزل  االرباب است، در هجرت ظاهر منزل غارست، در هجرت  رب 
اختیارست، هجرت ظاهر از مکه تا مدینه، هجرت باطن از اضطراب نفس شور 
انگیز تا سکینه سینه. قال النبّی:  »المهاجر من هجر ما نهی اهلل عنه«. صدر نبّوت 
و رسالت در صدف شرف سّید اّولین و آخرین و رسول رّب العالمین صلوات اهلل 
علیه می گوید: مهاجر اوست که از کوى جفا هجرت کند راه صفا و وفا پیش گیرد، 
گیرد و از مواضع  کار  از بدى و بدان ببرد به نیکی و نیکان پیوندد، نهی شریعت  بر 
تهمت بپرهیزد، در دل پیوسته حزن و ندامت دارد، از دیده اشك حسرت بارد، این 

چنین کس را خلعت چه دهند نزل چه سازند«.2

ــه جهــت پاســخی نقضــی  كــه آوردن ســخنانی از ایــن دســت، تنهــا ب ــه ذكــر اســت  الزم ب

ــدگان.3  گوین ــا  ــده ی گوین ــای  ــد دیدگاه ه ــه تأیی ــت و ن اس

مریم: 75
4.>

ً
دا �نْ ُ َع�نُ �ب �نْ

أَ
 َو ا

ً
ا ّ�ٌ َمكا�ن َ ُمو�نَ َم�نْ ُهَو سش

َ
ْعل َ��یَ اَعهتَ �نَ ا الّ�َ ّمَ ا�بَ َو اإِ َعدن

ْ
ا ال ّمَ  اإِ

وَعُ�و�نَ ُ ْوا ما �ی
أَ
ا َ�ا دن >...َ��تَّى اإِ

یس. یرنو 1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 155؛ ز
کشف االسرار و عدة االبرار، ج 6، ص 408-407�  2. میبدى، احمد بن محّمد، 

که بر خوانندۀ تیزبین پوشیده نیست. 3. این نکته در مورد منقوالت دیگری در این رساله نیز صادق است 
کــه آنچــه را بــه آنــان وعــده داده انــد ببیننــد، یــا عقوبــت و شــکنجه ]در دنیــا[ را یــا عــذاب  4. یعنــی: »... تــا زمانــی 

قیامــت را؛ پــس بــه زودى خواهنــد دانســت چــه کســی جایگاهــش بدتــر و ســپاهش ناتوان تــر اســت؟!«.
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روایت مورد نظر: 
ُمو�نَ

َ
ْعل َ��یَ

ُمْؤِمِنیَن ؟امهع؟  >�نَ
ْ
ِمیُر ال

َ
َقاِئُم َو أ

ْ
 ال

َ
<  َقال وَعُ�و�نَ ُ ْوا ما �ی

أَ
ا َ�ا دن ى اإِ

  »فس، تفسیر القمي  >َ��تَّ
1.»>

ً
ّلُ َعَ�دا

�تَ
أَ
 َو ا

ً
اِ��ا َع�نُ �ن �نْ

أَ
 َم�نْ ا

اشـــکال برقعـــی در ایـــن روایـــت بـــه دو بخـــش قابل تقســـیم اســـت. در بخش نخســـت 

برقعـــی می گویـــد:

»شــیخ طبرســی نیــز در »مجمــع البیــان« ذیــل آیــه 24 ســوره جــن فرمــوده مــراد از 
ُه...< ]الجــن:23[ »و هرکــه از )فرقــان( حــق و پیامبــرش 

َ
َه َوَ�ُسول

َ
ْعِ� الّل َ >...َوَم�نْ �ی

کــم شــمار بــودن  گــروه خــود و  یــادی  کــه بــه ز کفــاری هســتند  کنــد«،  ســرپیچی 
کــه بــزودی اوضــاع  مســلمین تفاخــر می کردنــد و خداونــد در جــواب آنهــا فرمــوده 

معکــوس خواهــد شــد«.2

ـــدا و  ـــر خ ـــدگان ب كنن ـــان  ـــی عصی ـــه معّرف ـــه، ب ـــر آی ـــزول و ظه ـــأن ن ـــان ش ـــام بی ـــی در مق طبرس

ی ســـپس در شـــرح ایـــن آیـــه _ مریـــم: 75_ مـــراد آیـــه را بـــه شـــأن نـــزول  رســـول پرداختـــه اســـت. و

كارى می خواهنـــد بکننـــد و هـــر طـــور می خواهنـــد  گمـــراه هـــر  منحصـــر نکـــرده و می گویـــد افـــراد 

ـــدا  ـــه خ ـــر چ ـــا ه ـــد، ت ـــان می ده ـــه ایش ـــد ب ـــت را خداون ـــن مهل ـــد، ای ـــه دهن ـــود ادام ـــی خ ـــه زندگ ب

ـــدارد:  ـــراى آنهـــا ســـودى ن كـــه طـــول عمـــر، ب كننـــد و بدیهـــی اســـت  می خواهـــد زندگـــی 

»أن لفــظ األمــر یؤكــد معنــی الخبــر فــکأن المتکلــم یقــول أفعــل ذلــك و أمــر نفســي بــه 

فالمعنــی فلیعــش مــا شــاء و أضــاف ذلــك إلــی نفســه ألنــه ســبحانه یبقیــه فــي الدنیــا أي 
فلیعــش مــا شــاء اهلل مــن الســنین و األعــوام فإنــه ال ینفعــه طــول عمــره ...«.3

ــات  ــه آی ــه این ك ــد، ب ــل می كن ــات را نق ــون آی ــه بط ــوط ب ــات مرب ــود روای ــه خ ك ــی  ــا طبرس  آی

ــت؟! ــل نیس ــی، قائ ــد و بطن ــری دارن ظه

1. مجلســی، محّمــد باقــر، بحــار األنــوار، ج 51، ص 49، ح 18. ]برقعــی بــه روایــت 64 نیــز بــه عنــوان روایــت 
ــی، ج2، ص 391� ــیر قم ــم، تفس ــن ابراهی ــی ب ــی، عل ــت[؛ قم ــرده اس ک ــاره  ــابه اش مش

2. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 161�
3. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان في تفسیر القرآن، ج 6، ص 814� 
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و  می دانــد  بی اســاس  و  سســت  را  آینــده  بــه  دادن  وعــده  دیگــر،  بخشــی  در  برقعــی 

: یســد می نو

کنــد؟! و در  ــم خــروج  ــا قائ کــه ت کفــار قریــش آنقــدر عمــر می کننــد  ــرآن  ــا از نظــر ق »آی
زمــان قائــم نتیجــه استهزایشــان را ببیننــد؟!! آیــا خــدا _نعــوذ باهلل_این چنین سســت 
یــد! یــا اینکــه ضعفــا و مجروحیــن دروغ می بافنــد؟!  و بی مناســبت ســخن می گو

أفــال تعقلــون«.1

كــه خداونــد متعــال، عــذاب قیامــت را بــا  1_ بــا مــروری بــر آیــات قــرآن مجیــد، در می یابیــم 

< وعــده داده اســت: ُمو�نَ
َ
ْعل َ��یَ عبــارِت >�نَ

 2�>�ُ سشِ
اأَ

ْ
ا�بُ ال

دنَّ
َ
ك

ْ
 َم�نِ ال

ً
�ا ُمو�نَ عنَ

َ
ْعل >َس�یَ

گــر خداونــد محّقــق شــدِن عــذاب قیامــت را بــا عبــارت "بــه زودی خواهنــد دانســت"  ا
كــه بخشــی از ایــن عــذاب، زودتــر از قیامــت و در دنیــا  وعــده داده اســت، چــه اســتبعادی دارد 

گریبانگیرشــان شــود؟

2_ از نمونه هــای وعده هــای خداونــد در قــرآن مجیــد، می تــوان بــه وعــدۀ فتــح مّکــه اشــاره 
ــار را داده اســت. فتــح مکــه مثالــی اســت در  كّف ــر  كــه در آن، نویــد پیــروزی مســلمانان ب كــرد 
كــه محّقــق  كــه درآن هنــگام  كــه وعــده ای بــه آینــده نزدیــک بــه شــمار مــی رود. وعــده ای  دنیــا 
گــر در فتــح مکــه پیــروزی بــر دشــمنان  شــد، بخشــی از قریــش در قیــد حیــات نبودنــد. حــال ا

پیامبــر اســام رقــم خــورد، در ظهــور مهــدی؟ع؟ پیــروزی بــر دشــمنان عالــم رقــم می خــورد.

گــر خطــاب آیــۀ شــریفه، بــه تمامــِی دشــمنان حقیقــت اســام در طــول اعصــار و قــرون  3_ ا
كــم فایــده بــه نظــر می رســد. نباشــد، ذكــِر خاطــرات قریــش در قــرآن بی فایــده و یــا 

5-6. منحصر دانستن مراد آیات در شأن نزول یا فضای نزول

كــردن مفهــوم و مقصــود خداونــد متعــال در  یکــرد برقعــی در تفســیر آیــات، منحصــر  رو

1. همان، ص 162�
کیست؟«. که بسیار دروغگو و پرافاده و متکبر  2. قمر: 26؛ یعنی: »در فرداى نزدیك خواهند دانست 
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كــه در اثــر اعتقــاد  یکــردی  كــه آیــه بــدان مناســبت نــازل شــده اســت. رو حصــاِر ســببی اســت 

كــد شــده و در متــن روزگار جــاری نخواهنــد شــد. بــه آن، بســیار یــا تمامــِی آیــات قــرآن مجیــد را

شعراء: 4-3

�تْ 
َّ
ل �نَ �نَ هتً  �یَ

آ
ا ماِء  الّ�َ ِم�نَ  ِهْم  �یْ

َ
َعل ْل  ِ

�نّ �نَ �نُ  
أْ
ا َ �ش

�نَ �نْ  اإِ  * �نَ  �ی ِم�ن ُموأْ وا  و�نُ
ُ
ك َ �ی  

َ
لّا

أَ
ا َ�َك  �نْ �نَ ٌع  ا�نِ �ب َك 

َّ
َعل

َ
>ل

 1�> �نَ ع�ی ا�نِ �ن ها 
َ
ل ُهْم  ا�تُ ْع�ن

أَ
ا

روایت مورد نظر:

ها 
َ
ل ُهْم  ا�تُ ْع�ن

أَ
ا �تْ 

َّ
ل �نَ �نَ هتً  �یَ

آ
ا ماِء  الّ�َ ِم�نَ  ِهْم  �یْ

َ
َعل ْل  ِ

�نّ �نَ �نُ  
أْ
ا َ �ش

�نَ �نْ  >اإِ القمــي   تفســیر  »فــس،   

ِبــي َعْبــِد اهلِل؟ع؟ 
َ
ِبــي ُعَمْیــٍر َعــْن ِهَشــاٍم َعــْن أ

َ
ِبــي َعــِن اْبــِن أ

َ
َثِنــي أ

َ
ــُه َحّد �نَ <_ َفِإّنَ ِع�ی ا�نِ �ن

ــَماِء ِباْســِم َصاِحــِب  ْیَحــُة ِمــَن الّسَ ــَة َو ِهــَي الّصَ َمّیَ
ُ
: َتْخَضــُع ِرَقاُبُهــْم َیْعِنــي َبِنــي أ

َ
َقــال

ْمــِر؟ع؟«�2
َ ْ
األ

بخشی از اشکال برقعی بر روایت مربوط به آیۀ فوق عبارتند از:

كــه بنــی امّیــه هــزاران ســال  1_ برقعــی بــرای چندمیــن بــه ایــن اســتدالل متمّســک می شــود 

كــه وجــود خارجــی ندارنــد و می نویســد: اســت 

کــه بنــی امیــه وجــود خارجــی ندارنــد و دولتشــان از  »عــالوه بــر ایــن هــزار ســال اســت 
بیــن رفتــه اســت!! و قائمــی ظاهــر نشــده اســت!!«.3

ــده  ــه نمان ــری از بنــی امّی كــه در روزگار فعلــی، اث ــر چــه اساســی معتقــد اســت  نویســنده ب

كــه نســل ســادات  اســت؟ آیــا نمی تــوان بــر اســاس قاعــدۀ عقلــی مّدعــی شــد، بــه همــان دلیــل 

تــا بــه امــروز باقــی مانده  انــد، نســل امّیــه نیــز باقــی مانــده باشــند؟ در روایــات نیــز ایــن مســئله 

کــه  ــازل می کنیــم  ــان ن ــر آن ــزرگ از آســمان ب گــر بخواهیــم معجــزه اى ب کنــی* ا ــدوه هــالك  1. یعنــی: »از شــدت ان
گــردن نهنــد«. فروتنانــه و بی اختیــار در برابــرش 

 2. مجلســی، محّمــد باقــر، بحــار األنــوار، ج 51، ص 48، ح 10؛ قمــی، علــی بــن ابراهیــم، تفســیر قمــی، ج2، 
ص 118�

3. همان.
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كــه امــام مهــدی ؟جع؟  یــخ و روزی  كــه جریــان تقابــل بنی هاشــم و بنی امیــه تــا پایــان تار

ــام  ــه ن ــردی ب ــرت، ف ــور آن حض ــش از ظه ــه پی ــا آنک ــت ت ــد داش ــه خواه ــد، ادام ــور می كنن ظه

كنونــی ســر بــه شــورش  یه   عثمــان بــن عنبســه از نــوادگان ابوســفیان، از شــام یــا همــان ســور

برمــی دارد و پــس از جنایــات فــراوان، در مقابــل لشــکریان امــام زمــان؟ع؟  شکســت می خــورد 

كــت می رســد: و بــه ها

ْســِطیَن َو ُهــَو ُعْثَمــاُن  ْبــُن  َعْنَبَســَة 
َ
ْرِض ِفل

َ
َیاِبــِس ِمــْن أ

ْ
ــَواِدي ال

ْ
ُکــْم ِمــَن ال ّبُ َقــْد َظَهــَر َر

َ
»ل

َیــَة«.1 یــَد ْبــِن ُمَعاِو ــِد َیِز
ْ
َمــِوّيُ ِمــْن ُول

ُ ْ
األ

ضمن آن كه افکار و عقاید بنی امّیه در روزگار فعلی، بی شک موجود است.2

كنیم: كه بدون اقامۀ دلیل، اّدعای جعل  2_ خاف اصول تحقیق است 

گروه هــای  كــه  گفتیــم_ در آن زمــان بــه ایــن منظــور جعــل می شــد  »اینگونــه اخبــار_ چنانکــه 

كــه باالخــره  كنــده نشــوند و مــردم را دلگــرم می كردنــد  مخالــف بنــی امیــه ناامیــد نشــده و پرا

كــرد و حکومــت را از  بــا شمشــیر( ظهــور خواهــد  كننــده  یــک نفــر قائــم بالســیف )=قیــام 

دشــمنان مــا می گیــرد، امــا چنانکــه دیدیــم دولــت بنی امیــه زائــل شــد بی آنکــه قائــم مــورد 

ادعــا ظاهــر شــود! )بــه خبــر 84 بــاب »عامــات ظهــوره« و خبــر 12 تــا 15 بــاب »یــوم خروجــه« 
ــز مراجعــه شــود(«.3 ج 52 نی

كــه در آدرس یــاد شــده، توضیحــی در  بــا مراجعــه بــه ارجاعــات معّرفــی شــده، معلــوم شــد 

ایــن زمینــه داده نشــده اســت!

ــارۀ بنــی امّیــه دانســته اند.  3_ برخــی مفّســران شــیعه و ســّنی نیــز بــه صراحــت، آیــه را درب

بــرای مثــال طبرســی بــا بیــان قولــی از ابــن عّبــاس نــزول آیــه را دربــارۀ مؤمنیــن و بنــی امیــه 

1. خصیبی، حسین بن حمدان، الهدایة الکبرى، ص397�
کتــاِب »حقائــق عــن  کــه در آن بــه  2. بــرای مطالعــۀ بیشــتر بــرای نمونــه ر.ک: معالــم المدرســتین، ص 252: 

ــه« اشــاره شــده اســت. ی ــن معاو ــد ب ی امیرالمؤمنیــن یز
3. همان.
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گردنهــاى ایشــان  ی می گویــد بــه زودى دولــت مــا برایشــان غالــب شــده و  دانســته و از قــول و

كــرد: ــر مــا خضــوع خواهــد  در براب

ــة  ــم الدول ــا علیه ــیکون لن ــال س ــة ق ــي أمی ــي بن ــا و ف ــت فین ــاس نزل ــن عب ــال اب »و ق
فتخضــع لنــا أعناقهــم بعــد صعوبتهــا«.1

ثعلبی نیز مشابه همین سخن را در تفسیر این آیه آورده است:

»عــن أبــي حمــزة قــال: حّدثنــي الکلبي عــن أبي صالح مولی أم هانــي أّن عبد اهلل بن 
 عبــاس حّدثــه قــال: نزلــت هــذه اآلیــة فینــا و فــي بنــي أمّیــة قــال: ســیکون لنــا علیهــم

 لنا أعناقهم بعد صعوبة، و هوان بعد عزة«.2 
ّ

 الدولة فتذل

شوری: 41

ٍل<.3  �ی ِهْم ِم�نْ َس�ب �یْ
َ
َك ما َعل ول�أِ
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روایت مورد نظر: 
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ْ
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برقعی در ذیل این روایت مجّددًا می نویسد:

کــه ســوره شــوری مکــی اســت و تناســبی بــا ذکــر احــوال  »متاســفانه درک نمی کنــد 

1. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان في تفسیر القرآن، ج 7، ص289�
2. ثعلبی، احمد بن محمد، الکشف و البیان، ج 7، ص157�

کــه پــس از ســتم دیدنشــان ]بــه حکــم حــق و برابــر قوانیــن اســالم [ در مقــام انتقــام برآینــد،  کســانی  3. یعنــی: »و 
کننــد.[«.  کــه حــق آنــان را باطــل  ى وجــود نــدارد  ایــرادى بــر آنــان نیســت ]و در شــرع مقــدس مجــوز

4. مجلسی، محّمد باقر، بحار األنوار، ج 51، ص 48، ح 13؛ قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، ج2، ص 287�
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کــه قرنهاســت بنی امیــه منقــرض شــده اند امــا قائمــی  مهــدی نــدارد و نمی دانــد 
ظهــور نکــرده اســت!! ایــن مولفیــن چــه غرضــی و مرضــی داشــته اند ایــن مطالــب را 

کرده انــد؟«.1 ــه عنــوان اخبــار دیــن ضبــط  ب

بــر اســاس دالیــل عقلــی و نقلــی، انقــراض بنــی امّیــه قابــل اثبــات نیســت و ضمنــًا آن چه تا 

كتــاب  كنــون واقــع نشــده، دلیلــی بــر عــدم وقــوع در آینــده نیســت. ایــن شــبهه هفــت مرتبــه در 

بررســی علمــی در احادیــث مهــدی، در بــاب آیــات مؤّولــه بقیــام القائــم توســط برقعــی مطــرح 

شــده اســت. در آیــاِت اإلســراء: 4-8، االنبیــاء: 12، الشــعراء:3-4، الشــوری:41، طــارق: 15-

17، مائــده: 3 و آل عمــران: 140.

إسراء: 8-4

 * 
ً
�ا �ی ا َک�ب ّوً

ُ
ُعل �نَّ 

ُ
ْعل �تَ

َ
ل َو  �نِ  ْ �ی

�تَ َمّ�َ ْ��نِ 
اأَ

ْ
ال �نِی   

ِ�ُد�نَّ �نْ �تُ
َ
ل ا�بِ  ِك�ت

ْ
ال �نِی  َل  �ی ْس�ا�أ اإِ �نى   َ �ب لی   اإِ ا  �ن �یْ

صنَ �تَ >َو 

 
ً
اِ� َو کا�نَ َوْع�ا �ی لاَل الّدِ اُسوا �نِ حب

ٍد �نَ د�ی
ٍس سشَ

أْ
ا ولی  �بَ

أُ
ا ا �ن

َ
 ل

ً
ادا ْم ِع�ب

ُ
ك �یْ

َ
ا َعل �ن ْ َع�ش َ ولاُهما �ب

أُ
اَء َوْعُ� ا ا �ب دن اإِ

�نَ

 
ً
�ا �ی �ن َ� �نَ َ ْک�ش

أَ
اُکْم ا �ن

ْ
َعل َ �نَ َو �ب �ی �ن َ ْمواٍل َو �ب

أَ
ا اُکْم �بِ ْمَدْد�ن

أَ
ِهْم َو ا �یْ

َ
هتَ َعل َ�ّ

َ
ك

ْ
ُم ال

ُ
ك

َ
ا ل ّمَ َ�َدْد�ن

ُ ُعولاً * �ش َم�نْ

َو  ْم 
ُ
وَهك ُ ُو�ب ا  ُ�ووأُ ِل�یَ َ�هتِ  �نِ اآ

ْ
ال َوْعُ�  اَء  ا �ب دن اإِ

�نَ ها 
َ
ل �نَ ْم  �تُ

أْ
َسا

أَ
ا �نْ  اإِ َو  ْم 

ُ
ِ�ك �نُ �نْ

ِلاأَ ْم  �تُ ْ�َ��نْ
أَ
ا ْم  �تُ ْ�َ��نْ

أَ
ا �نْ  اإِ  *

�نْ  ْم َو اإِ
ُ
ْ�َ�َمك َ �نْ �ی

أَ
ْم ا

ُ
ك ُّ  * َع�ى  َ��ب

ً
�ا �ی �ب

�تْ ْوا �تَ
َ
ُ�وا ما َعل ِ

�بّ
�تَ هتٍ َو ِل�یُ َل َمّ�َ ّوَ

أَ
ا وُه 

ُ
ل َ� َکما َد�نَ َمْ��بِ

ْ
وا ال

ُ
ل ْد�نُ ِل�یَ

�ا<.2 �نَ َ�ص�ی ��ی كا�نِ
ْ
ِلل َم 

َه�نَّ َ ا �ب �ن
ْ
َعل َ َو �ب ا  ُعْ��ن ْم  ُعْ��تُ

1. همان، ص 158�
کــه قطعــًا دو بــار در زمیــن فســاد می کنیــد و ]در برابــر طاعــت  2. یعنــی: »مــا در تــورات بــه بنی اســرائیل خبــر دادیــم 
ید. * پــس  ــزرگ دچــار می شــو یــی و ســتمی [ ب ــه برترى جو ــه مــردم ب ــه سرکشــی و طغیــان ]و نســبت ب خــدا[ ب
کیفــر[ نخســتین فســادانگیزى و طغیــان شــما فــرا  کــه ]زمــان ظهــور[ وعــده ]عــذاب و انتقــام مــا بــه  هنگامــی 
کــردن  کشــتن، اســیر  یــم، آنــان ]بــراى  رســد، بنــدگان ســخت پیکارگــر ونیرومنــد خــود را بــر ضــد شــما برانگیز
ــا دقــت [ جســتجو می کننــد؛ و یقینــًا ایــن  کامــل و ب ــه طــور  ــروت و اموالتــان [ البــه الى خانه هــا را ]ب بــودن ث و ر
ى بــر آنــان را بــه شــما بــاز می گردانیــم و شــما را بــه وســیله امــوال  ز وعــده اى انجــام شــدنی اســت. * ســپس پیــرو
کنیــد بــه خــود نیکــی  گــر نیکــی  یــت می کنیــم، و نفــرات ]رزمــی [ شــما را بیشــتر می گردانیــم. * ا و فرزنــدان تقو
کــه ]زمــان ظهــور[ وعــده دوم ]بــراى عــذاب  کنیــد بــه خــود بــدى کرده ایــد. پــس هنگامــی  گــر بــدى  کرده ایــد، و ا
کــردن بــه  یــم [ تــا شــما را ]بــا دچــار  و انتقــام [ فــرا رســد، ]پیکارگرانــی بســیار ســخت گیر بــر ضــد شــما برمی انگیز
کننــد و بــه مســجد ]اقصــی [ درآینــد، آن  گزنــد و آســیب فــراوان [ غصــه دار و اندوهگیــن  مصایــب ســنگین و 
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 نقد رویکرد برقعی در فهم آیات و بی اساس دانستِن 
روایات تأویلی شیعه در باب مهدویت

روایات مورد نظر: 

ْمَناُهــْم ُثــّمَ اْنَقَطَعــْت 
َ
ْعل

َ
ْي أ

َ
ا�بِ < أ ِك�ت

ْ
ِی ال

َل �ن �ی ْس�ا�أِ ى اإِ �نِ
َ لی  �ب ا اإِ �ن �یْ

صنَ
»فــس، تفســیر القمــي  و>َو �تَ

�نِ <  ْ �ی
�تَ َمّ�َ ْ��نِ 

أَ
ا

ْ
ال �نِی   

ِ�ُد�نَّ �نْ �تُ
َ
>ل   

َ
َفَقــال ــٍد؟لص؟  ُمَحّمَ ــَة  ّمَ

ُ
أ َخاَطــَب  َو  ِإْســَراِئیَل  َبِنــي  ُمَخاَطَبــُة 

َعــْوُه  < َیْعِنــي َمــا اّدَ
ً
�ا �ی ا َک�بِ ّوً

ُ
�نَّ ُعل

ُ
ْعل �تَ

َ
َعْهــَد >َو ل

ْ
ْصَحاَبُهَمــا َو َنْقَضُهــُم ال

َ
نــًا َو أ

َ
نــًا َو ُفا

َ
َیْعِنــي ُفا

ٍس 
أْ
ا ولِی �بَ

أُ
ا ا �ن

َ
 ل

ً
ادا ْم ِع�ب

ُ
ك �یْ

َ
ا َعل �ن

ْ َع�ش َ َجَمــِل  >�ب
ْ
ولاُهما< َیْعِنــي َیــْوَم ال

أُ
اَء َوْعُ� ا ا �ب دن اإِ

َفــِة >�نَ
َ

ِخا
ْ
ِمــَن ال

ْي 
َ
أ اِ�<  �ی الّدِ لاَل  �نِ اُسوا  حب

نَ
�< ْصَحاَبــُه  

َ
أ َو  ْیــِه 

َ
َعل اهلِل  ــَواُت 

َ
َصل ُمْؤِمِنیــَن 

ْ
ال ِمیــَر 

َ
أ َیْعِنــي  ٍد<  ِد�ی

َ سش

ِهْم <  �یْ
َ
هتَ َعل َ�ّ

َ
ك

ْ
ُم ال

ُ
ك

َ
ا ل ّمَ َ�َدْد�ن

ُ ــّمُ َو َیُکــوُن  >�ش ُعولًا< َیْعِنــي َیِت  َم�نْ
ً
ــْم  >َو کا�نَ َوْع�ا وُك

ُ
ــْم َو َقَتل ُبوُك

َ
َطل

 >
ً
�ا �ی �نِ

َ� �نَ َ ْک�ش
أَ
اُکْم ا �ن

ْ
َعل َ �نَ َو �ب �ی ِ �ن َ ْمواٍل َو �ب

أَ
ا اُکْم �بِ ْمَدْد�ن

أَ
ــٍد >َو ا ــی آِل ُمَحّمَ

َ
ــَة َعل َمّیَ

ُ
ــي أ ــي ِلَبِن َیْعِن

ْم  �تُ ْ�َ��نْ
أَ
ْم ا �تُ ْ�َ��نْ

أَ
�نْ ا ــٍد >اإِ ْصَحاِبــِه َو َســَبْوا ِنَســاَء آِل ُمَحّمَ

َ
ْبــِن َعِلــّيٍ ؟امهع؟ َو أ ُحَســْیِن 

ْ
ِمــَن ال

ــُه   ْصَحاَب
َ
ــِه َو أ ْی

َ
ــَواُت اهلِل َعل

َ
ــَم َصل َقاِئ

ْ
ــي ال < َیْعِن َ�هتِ �نِ

اآ
ْ
اَء َوْعُ� ال ا �ب دن اإِ

ها �نَ
َ
ل ْم �نَ �تُ

أْ
َسا

أَ
�نْ  ا ْم َو اإِ

ُ
ِ�ك �نُ �نْ

ِلاأَ

ــي  < َیْعِن هتٍ َل َمّ�َ ّوَ
أَ
وُه ا

ُ
ل َ� َکما َد�نَ َمْ��بِ

ْ
وا ال

ُ
ل ْد�نُ ــْم  >َو ِل�یَ َد ُوُجوِهِه ــّوُ ــي َتَس ْم < َیْعِن

ُ
وَهك ُ ا ُو�ب ُ�ووأُ >ِل�یَ

ــی 
َ
وُكــْم ُثــّمَ َعَطــَف َعل

ُ
ْیُکــْم َفَیْقُتل

َ
ــو َعل

ُ
ْي َیْعل

َ
< أ

ً
�ا �ی �بِ

�تْ ْوا �تَ
َ
ُ�وا ما َعل ِ

�بّ
�تَ ْصَحاَبــُه  >َو ِل�یُ

َ
 اهلِل َو أ

َ
َرُســول

َخاَطــَب  ُثــّمَ  ُكــْم  َعُدّوِ ــی 
َ
َعل َیْنُصُرُكــْم  ْي 

َ
أ ْم < 

ُ
ْ�َ�َمك َ �ی �نْ 

أَ
ا ْم 

ُ
ك ُّ َ��ب >َع�ى     

َ
َفَقــال ــٍد؟مهع؟  ُمَحّمَ آِل 

ــٍد  َقاِئــِم ِمــْن آِل ُمَحّمَ
ْ
ــْفَیاِنّيِ ُعْدَنــا ِبال ا< َیْعِنــي ِإْن ُعْدُتــْم ِبالّسُ ْم ُعْ��ن �نْ ُعْ��تُ   >َو اإِ

َ
ــَة َفَقــال َمّیَ

ُ
َبِنــي أ

ــِه. ْی
َ
ــَواُت اهلِل َعل

َ
َصل

]بیــان: علــی تفســیره معنــی اآلیــة أوحینــا إلــی بنــي إســرائیل أنکــم یــا أمــة محمــد تفعلــون 

كــذا و یحتمــل أن یکــون الخبــر الــذي أخــذ عنــه التفســیر محمــوال علــی أنــه لمــا أخبــر  كــذا و 

كلمــا یکــون فــي بنــي إســرائیل یکــون فــي هــذه األمــة نظیــره فهــذه األمــور نظائــر  النبــي ص أن 

كثیــر مــن  ــا تســتقیم  ــات إشــارة إلیهــا و بهــذا الوجــه الــذي ذكرن ــع و فــي بطــن اآلی تلــك الوقائ

والُهمــا أي وعــد عقــاب أولیهمــا و الکــرة الدولــة 
ُ
األخبــار الــواردة فــي تأویــل اآلیــات قولــه  َوْعــُد أ

کننــد. * امیــد  کوبنــد و نابــود  کــه و هــر چــه را دســت یابنــد، بــه شــدت در هــم  کــه بــار اول درآمدنــد تــا هــر  گونــه 
گــر بــه طغیــان و فســاد برگردیــد، مــا  کنــد و ا کنیــد[ بــه شــما رحــم  کــه توبــه  ردگارتــان ]در صورتــی  کــه پرو اســت 

کافــران، زندانــی تنــگ قــرار دادیــم«. زخ را بــراى  کیفــر شــدید و عــذاب ســخت [ بازگردیــم، و دو هــم ]بــه 
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و الغلبــة و النفیــر مــن ینفــر مــع الرجــل مــن قومــه و قیــل جمــع نفــر و هــم المجتمعــون للذهــاب 

ــُروا أي و  ِخــَرِة أي وعــد عقوبــة المــرة اآلخــرة قولــه تعالــی  َو ِلُیَتّبِ
ْ

إلــی العــدو قولــه تعالــی  َوْعــُد اآل
ــْوا أي مــا غلبــوه و اســتولوا علیــه أو مــدة علوهــم[«.1

َ
لیهلکــوا مــا َعل

برقعی در راستای مبنای فکری خود در تفسیر آیات می  نویسد:

گفتیــم آیــات منظــور، مندرجــات تــورات را بیــان فرمــوده و ربطــی بــه  »چنانکــه 
شــیخین و بنــی امیــه و مخالفیــن حضــرت علــی؟ع؟ و قائــم نــدارد. افالتعقلــون؟ 
کــه خــدا در تــورات بــه اصحــاب موســی از شــیخین یــا بنــی امیــه  یــرا معنــی نــدارد  ز

یــد!«.2 و ...بگو

كتــاب خــدا، مبنــای  اّمــا بــر اســاس تعلیمــات اهــل بیــت پیامبــر؟مهع؟ بــه عنــوان دانایــان بــه 

مــۀ 
ّ

مفّســران شــیعه نوعــًا بــر انحصــار مــراد خداونــد در عصــر نــزول نیســت. بــه عنــوان مثــال عا

كــرده و  طباطبایــی در توضیــح روایــات ذیــل ایــن آیــه، بــه جــاری بــودن آیــات در ازمنــه اشــاره 

می نویســد:

کــه ســیاقش ماننــد ایــن روایــت  »در ایــن معنــا روایت هــاى دیگــرى نیــز هســت 
کــه در ایــن امــت واقــع می شــود و در میــان بنــی اســرائیل  تطبیــق حوادثــی اســت 
کــه رســول  اتفــاق افتــاده اســت، و در حقیقــت در مقــام تصدیــق مطلبــی اســت 
کــه بنــی اســرائیل  کــرده و فرمــوده بــود: ایــن امــت بــه زودى همــان را  خــدا پیش بینــی 
گــر بنــی  ــق النعــل بالنعــل مرتکــب خواهــد شــد، حتــی ا مرتکــب شــد دقیقــا و طاب
اســرائیل داخــل ســوراخی رفتــه باشــد ایــن امــت نیــز خواهــد رفــت، پــس ایــن روایــات 
را نبایــد جــزو روایاتــی شــمرد کــه آیــه مــورد بحــث را تفســیر می کنــد بلکــه تنهــا در مقــام 
کــدام از ایــن روایتهــا آیــه را بگونــه اى  کــه می بینیــم هــر  جــرى و تطبیــق اســت، چــرا 

کرده انــد«.3 تطبیــق 

1. مجلســی، محّمــد باقــر، بحــار األنــوار، ج 51، ص 45-46، ح 3. ]برقعــی بــه روایــت 46، 47 و 48 نیــز بــه 
ــن ابراهیــم، تفســیر قمــی، ج2، ص 14� ــرده اســت[؛ قمــی، علــی ب ک ــت مشــابه اشــاره  ــوان روای عن

2. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 151�
3. »أقــول: و فــي معناهــا روایــات أخــرى و هــي مســوقة لتطبیــق مــا یجــري فــي هــذه األمــة مــن الحــوادث علــی مــا 
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 نقد رویکرد برقعی در فهم آیات و بی اساس دانستِن 
روایات تأویلی شیعه در باب مهدویت

مــه طباطبایــی نســبت بــه تطابــق رخدادهــای بنــی اســرائیل در 
ّ

مســئلۀ مــورد اشــارۀ عا

اّمــت اســام، در مــدارک مختلفــی آمــده اســت. بــرای نمونــه، روایتــی از رســول خــدا؟لص؟ 

كــه در آن می فرماینــد: اســت 
 َحَرَج«. 1

َ
ُثوا َعْن  َبِني  ِإْسَراِئیَل  َو ال »َحّدِ

كــه همانــا شــرح و روشــنگری دربــارۀ احادیث  ائمــۀ هــدی بــر ســبیل یکــی از وظایــف خــود، 

كرده انــد.  رســول خــدا و یــا امامــان قبــل از خــود داشــتند2، اقــدام بــه توضیــح ایــن روایــت 

گــردم  كــردم: فــدای شــما  كــه بــه امــام صــادق؟ع؟ عــرض  عبداالعلــی بــن اعیــن نقــل می كنــد 

 
َ

ُثــوا َعــْن  َبِنــي  ِإْســَراِئیَل  َو ال كــه حضرتــش فرمودنــد: »َحّدِ مــردم از رســول خــدا نقــل می كننــد 

كــه پــس مــا می توانیــم آن چــه از  كــرد  ی ســؤال  ــد: آری چنیــن اســت. راو ــَرَج«. امــام فرمودن َح

ــا  كنیــم و حرجــی بــر مــا نیســت؟ امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: اّم بنی اســرائیل می شــنویم نقــل 

ی  ــِمع«؟ راو ــا َس ــُکّلِ َم َث ِب ــّدِ ْن ُیَح
َ
ــًا أ َكِذب ــْرِء  َم

ْ
ــی  ِبال ــود: »َكَف ــر فرم ــان پیامب ــه هم ك ــنیدی  نش

كــه هــر چــه از سرگذشــت  پرســید پــس جریــان چیســت؟ امــام فرمودنــد: منظــور آن اســت 

كــه نظیــر آن در ایــن اّمــت اتفــاق  كنیــد  ــرآن آمــده آن هــا را نقــل و حدیــث  بنــی اســرائیل در ق
می افتــد. آری در نقــل ایــن سرگذشــت ها حرجــی نیســت.3

جــرى منهــا فــي بنــي إســرائیل تصدیقــا لمــا تواتــر عــن النبــي؟لص؟  هــذه األمــة ســترکب مــا رکبتــه بنــو إســرائیل 
حــذو النعــل بالنعــل و القــذة بالقــذة حتــی لــو دخلــوا جحــر ضــب لدخلــه هــؤالء، و لیســت الروایــات واردة فــي 
تفســیر اآلیــات، و مــن شــواهد ذلــك اختــالف مــا فیهــا مــن التطبیــق؛ طباطبایــی، محّمــد حســین، المیــزان 

فــي تفســیر القــرآن، ج 13، ص 44-43�
کاشانی، فضل اهلل بن علی، النوادر، ص71� 1. راوندى 

2. معارف، مجید، ضوابط فهم حدیث در لسان اهل بیت؟مهع؟، ص 75�
ُحَسـْین  ْبـِن َسـْیٍف َعْن 

ْ
ـِد ْبـِن ِعیَسـی َعـِن ال ْحَمـَد ْبـِن ُمَحّمَ

َ
َثَنـا َسـْعُد ْبـُن َعْبـِد اهلِل َعـْن أ

َ
 َحّد

َ
ِبـي َرِحَمـُه اهلُل َقـال

َ
3. »أ

ِبي 
َ
ُت أِل

ْ
: ُقل

َ
ْعَیَن َقـال

َ
ی ْبِن أ

َ
ْعل

َ ْ
ِد ْبِن َماِرٍد َعـْن َعْبِد األ ِبیـِه َسـْیِف ْبِن َعِمیـَرَة َعْن ُمَحّمَ

َ
ِخیـِه َعِلـّيِ ْبـِن َسـْیٍف َعـْن أ

َ
أ

 َحـَرَج 
َ

ْث َعـْن َبِنـي ِإْسـَراِئیلَ َو ال  َحـّدِ
َ

 اهلِل؟لص؟ َقـال
َ

ّنَ َرُسـول
َ
ـاُس أ یـِه الّنَ ـُت ِفـَداَك َحِدیـٌث َیْرِو

ْ
َعْبـِد اهلِل؟ع؟ ُجِعل

َمْرِء 
ْ
 َکَفـی  ِبال

َ
 َمـا َسـِمْعَت َمـا َقال

َ
 أ

َ
ْیَنـا َقـال

َ
 َحـَرَج َعل

َ
ُث َعـْن َبِنـي ِإْسـَراِئیلَ ِبَمـا َسـِمْعَناُه َو ال ـُت َفُنَحـّدِ

ْ
 َنَعـْم ُقل

َ
َقـال

ْث  ُه َکاَن ِفـي َبِني ِإْسـَراِئیلَ َفَحّدِ ّنَ
َ
ِکَتـاِب أ

ْ
 َمـا َکاَن ِفـي ال

َ
ا َقـال

َ
ـُت َفَکْیـَف َهـذ

ْ
ِ َمـا َسـِمَع َفُقل

َث ِبـُکلّ ْن ُیَحـّدِ
َ
َکِذبـًا أ

 َحـَرَج«؛ ابـن بابویـه، محمـد بن علی، معانـي األخبـار، ص159-158�
َ

ـِة َو ال ّمَ
ُ ْ
ـُه َکاِئـٌن ِفـي َهـِذِه األ ّنَ

َ
أ
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ُم�نَّ 
َ
ْعل �تَ

َ
�نَ * َو ل م�ی

َ
عال

ْ
ٌ� ِلل

ْ
ک  دنِ

َّ
لا �نْ ُهَو اإِ �نَ * اإِ �ی �ن ِ

ّ
ل
َ
ك ُم�تَ

ْ
ا ِم�نَ ال �نَ

أَ
ٍ� َو ما ا ْ �ب

أَ
ِه ِم�نْ ا �یْ

َ
ْم َعل

ُ
ك

ُ
ل ْس�أَ

أَ
ْل ما ا

>�تُ
�ن <.1 ْعَد ��ی َ ُه �ب

أَ
ا �بَ

�نَ

روایت مورد نظر: 

ْحَمــِن َعــْن  َحَســِن ْبــِن َعْبــِد الّرَ
ْ
ــاِس َعــِن ال َعّبَ

ْ
ــٍد َعــْن َعِلــّيِ ْبــِن ال »كا، الکافــي َعِلــّيُ ْبــُن ُمَحّمَ

ْم 
ُ
ك

ُ
ل ْس�أَ

أَ
ْل ما ا

ــِه َعــّزَ َو َجــَل  >�تُ ِبــي َجْعَفــٍر؟ع؟  ِفــي َقْوِل
َ
ِبــي َحْمــَزَة َعــْن أ

َ
ــِن ُحَمْیــٍد َعــْن أ َعاِصــِم ْب

>َو  ُمْؤِمِنیــَن؟ع؟  
ْ
ال ِمیــُر 

َ
أ  

َ
َقــال   > �نَ ِم�ی

َ
عال

ْ
ِلل  �ٌ

ْ
ک دنِ ا 

َّ
ل اإِ ُهَو  �نْ  اإِ �نَ  �ی �نِ ِ

ّ
ل
َ
ك ُم�تَ

ْ
ال ِم�نَ  ا  �نَ

أَ
ا ما  َو   �ٍ ْ �ب

أَ
ا ِم�نْ  ِه  �یْ

َ
َعل

ا ُموَ�ى  �ن �یْ
�تَ
آ
ْد ا �تَ

َ
َقاِئــِم َو ِفــي َقْوِلــِه َعــّزَ َو َجــَل  >َو ل

ْ
 ِعْنــَد ُخــُروِج ال

َ
<  َقــال �نٍ ْعَد ِ��ی َ ُه �ب

أَ
ا �بَ

ُم�نَّ �نَ
َ
ْعل �تَ

َ
ل

ــاِب َو َســَیْخَتِلُفوَن  ِکَت
ْ
ــي ال ــُة ِف ّمَ

ُ ْ
ــِذِه األ ــْت َه َف

َ
ــا اْخَتل َكَم ــوا  ُف

َ
 اْخَتل

َ
ــال ِه < َق �ی ِل�نَ �نِ �تُ ا�نْ ا�بَ �نَ ِك�ت

ْ
ال

ُمُهــْم َفَیْضــِرُب  َكِثیــٌر َفُیَقّدِ ــی ُیْنِکــَرُه َنــاٌس  ــِه َحّتَ ِتیِهــْم ِب
ْ
ــِذي َیأ

َّ
ــِم ال َقاِئ

ْ
ــِذي َمــَع ال

َّ
ِکَتــاِب ال

ْ
ِفــي ال

ا�بٌ  ُهْم َع�ن
َ
�نَ ل اِلِم�ی

�نَّ ال�نَّ ُهْم َو اإِ �نَ �یْ َ َى �ب �نِ �تُ
َ
ْصِل ل �نَ

ْ
ْو لا َکِلَمهتُ ال

َ
ــّزَ َو َجــَل  >َو ل ــُه َع

ُ
ــا َقْول ّمَ

َ
ــْم َو أ ْعَناَقُه

َ
أ

َقاِئــُم ِمْنُهــْم َواِحــدًا َو ِفــي َقْوِلــِه َعــّزَ 
ْ
ْبَقــی ال

َ
َم ِفیِهــْم ِمــَن اهلِل َعــّزَ ِذْكــُرُه َمــا أ

َ
 َمــا َتَقــّد

َ
ــْو ال

َ
 ل

َ
ٌم < َقــال ِل�ی

أَ
ا

ا  �ن ِ
ّ ِه َ��ب

َ
ــُه َعــّزَ َو َجــَل  >َو الّل

ُ
َقاِئــِم؟ع؟ َو َقْول

ْ
 ِبُخــُروِج ال

َ
<  َقــال �نِ �ی ْوِم الّدِ �یَ  �بِ

و�نَ �تُ َصّدِ ُ �نَ �ی �ی ِ دن
َّ
َو َجــَل  >َو ال

َه�تَ  َح�تُّ َو �نَ
ْ
اَء ال ْل �ب ــَل  >َو �تُ ــّزَ َو َج ــِه َع ــي َقْوِل ؟ع؟ َو ِف ــّيٍ ــِة َعِل َی

َ
ــوَن ِبَوال  َیْعُن

َ
ــال <  َق �نَ ِ�ِک�ی ْ ا ُم�ش

ما ُک�نَّ
ــِل«.2 َباِط

ْ
ــُة ال

َ
ــْت َدْول ــُم؟ع؟ َذَهَب َقاِئ

ْ
ــاَم ال  ِإَذا َق

َ
ــال اِطُل<  َق �ب

ْ
ال

برقعــی در مســیر نقــد ایــن روایــت، معنــا را مربــوط بــه امثــال ابوجهــل و ابوســفیان دانســته 

و می نویســد:

»خــدا ایــن ســخن را یــه مشــركین می گویــد زیــرا ایــن ســوره مکــی اســت و معنــی نــدارد 

کــه چیــزى را از نــزد  کســانی  1. یعنــی: »بگــو: مــن بــراى ابــالغ دیــن هیــچ پاداشــی از شــما نمی خواهــم و از 
کــه بــر شــما می خوانــم [ جــز مایــه تذکــر و  خــود می ســازند ]و ادعــاى باطــل می کننــد[ نیســتم. * آن ]قــرآن را 
ــات و  ــی آی ــور عین ــت و ظه ــدق حّقانّی ــر ]ص ــی خب ــس از مدت ــد پ ــت. * و بی تردی ــان نیس ــراى جهانی ــدى ب پن

وعده هــاى [ آن را خواهیــد دانســت«.
کلینی، محّمد بن یعقوب، ج 8، ص 287� 2. مجلسی، محّمد باقر، بحار األنوار، ج 51، ص 62، ح 62؛ 
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 نقد رویکرد برقعی در فهم آیات و بی اساس دانستِن 
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كــه خــدا بــه ابوجهــل یــا ابوســفیان و ... بفرمایــد ایــن خبــر را وقــت خــروج قائــم خواهیــد 
دانســت!!!«.1

كــدام  كــه هــر  برخــاف نظــر برقعــی، مفّســران آراء متفاوتــی دربــارۀ ایــن آیــه بیــان نموده انــد 

بــه نوعــی بــا مفهــوم روایــت ســازگار اســت. بــه طــور مثــال صاحــب تفســیر »مــن هــدی القــرآن«، 

كننــدگان حقایــق دانســته و می گویــد:  آیــه را تحذیــری بــرای اهــل معصیــت و تکذیــب 

ُه َبْعــَد ِحیــٍن  و هــذا التحذیــر المبطــن یکفــي اإلنســان خوفــا مــن 
َ
ُمــّنَ َنَبــأ

َ
َتْعل

َ
»َو ل

إلــی  یهــدي  و  المعصیــة،  و  االنحــراف  ممارســة  و  بالحــق،  التکذیــب  عواقــب 
الضــالل«.2 و  الغفلــة  فــي  االسترســال  عــدم  و  بالرســالة،  التصدیــق 

كــه در آن تکذیــب  كــه امــام؟ع؟ نســبت بــه خــروج مهــدی  ــر ایــن اســاس بعیــد نیســت  ب

كننــدگان و اهــل معصیــت خــوار می شــوند، هشــدار داده باشــد.

عامـــه طباطبایـــی نیـــز بـــر خـــاف برقعـــی خبرهـــای قـــرآن در ایـــن آیـــه را منحصـــر بـــه 

كســـی بگویـــد: خبرهـــاى قـــرآن  مخاطبیـــن نخســـت آیـــه نمی دانـــد و می گویـــد بعیـــد نیســـت 

مختلـــف اســـت، و اختصـــاص بـــه یـــك روز معیـــن نـــدارد، تـــا آن روز را مـــراد بدانـــد، بلکـــه مـــراد 

ـــی  ـــرآن حینـــی و زمان ـــراى یـــك یـــك از اقســـام خبرهـــاى  ق از" بعـــد حیـــن" مطلـــق اســـت، پـــس ب

اســـت:

»و ال یبعــد أن یقــال: إن نبــأه مختلــف ال یختــص بیــوم مــن هــذه األیــام حتــی یکــون 
هــو المــراد بــل المــراد بــه المطلــق فلــکل مــن أقســام نبئــه حینــه«.3

كه مشخص شده اند: ى، نیز آن را وعده ها و وعیدهای خداوند می داند  طنطاو

ــت  ــد وق ــد بع ــن وعی ــد و م ــن وع ــه م ــم ب ــا أخبرک ــدق م ــاس_ ص ــا الن ــن_ أیه »لتعلم
محــدد فــي علــم اهلل_ تعالــی_«�4

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 185�
2. مدرسی، محمدتقی، من هدى القرآن، ج 11، ص 418�

3. طباطبایی، محمدحسین، تفسیر المیزان، ج17، ص 228�
ى، محمد سید، التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، ج 12، ص 183� 4. طنطاو
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هم چنیــن آلوســی، ســخنی مشــابه طنطــاوی دارد و ســخن از وعده هــا و وعیدهــای 
موجــود در دنیــا می دهــد.1 

5-7. عدول از قواعد تفسیری مورد پذیرش خود

برقعــی در برخــی مواضــع، از قواعــدی تفســیرِی مــورد پذیــرش خــود عــدول كــرده و راهــی 

ــرد. ــش می گی ــر در پی دیگ

حدید: 16

وا  و�تُ
أُ
�نَ ا �ی دن

َّ
وا َکال و�نُ

ُ
ك َ ِ َو لا �ی

َح�تّ
ْ
َل ِم�نَ ال �نَ ِه َو ما �نَ

َ
ِ� الّل

ْ
ک ِ ُُهْم ِلدن و�ب

ُ
ل َع �تُ َ �ش حنْ

�نْ �تَ
أَ
وا ا َم�نُ

آ
�نَ ا �ی دن

َّ
ِ ِلل �ن

أْ
ا ْم �یَ

َ
 ل

أَ
>ا

 2.> و�ن اِس�تُ ُهْم �ن ٌ� ِم�نْ �ی ُُهْم َو َک�ش و�ب
ُ
ل َ��تْ �تُ �تَ َمُد �نَ

اأَ
ْ
ِهُم ال �یْ

َ
�اَل َعل ُل �نَ �بْ

ا�بَ ِم�نْ �تَ ِك�ت
ْ
ال

روایت مورد نظر:

ــِن  َحَس
ْ
ــِن ال ــاٍد َع َی ــِن ِز ــَد ْب ْحَم

َ
ــْن أ ــّيَ َع

َ
ــَب ِإل َكَت ــا  ــٍم ِفیَم ــُن َحاِت ــّيُ ْب ــن َعِل ــال الدی كم »ك، إ

ِبــي َعْبــِد 
َ
ــِرِه َعــْن أ ِمیَثِمــّيِ َعــْن َســَماَعَة َو َغْی

ْ
َحَســِن ال

ْ
ــِن ال ْحَمــَد ْب

َ
ــِن َســَماَعَة َعــْن أ ــّيِ ْب ــِن َعِل ْب

ُل  �بْ
ا�بَ ِم�نْ �تَ ِك�ت

ْ
وا ال و�تُ

أُ
�نَ ا �ی ِ دن

َّ
وا َکال و�نُ

ُ
ك َ َقاِئــِم؟ع؟  >َو لا �ی

ْ
َیــُة ِفــي ال

ْ
ــْت َهــِذِه اآل

َ
: َنَزل

َ
اهلِل؟ع؟ َقــال

3.» > و�نَ اِس�تُ �ن ُهْم  ِم�نْ  �ٌ �ی َک�شِ َو  ُُهْم  و�ب
ُ
ل �تُ َ��تْ  �تَ �نَ َمُد 

اأَ
ْ
ال ِهُم  �یْ

َ
َعل �اَل  �نَ

كــرده و معنایــی بــر  برقعــی بــه جهــت رّدیــه نویســی بــر ایــن روایــت، از مبانــی خــود عــدول 

خــاف ســیاق و شــأن نــزول اراده می كنــد و می نویســد:

»چنانکــه مالحظــه می شــود خداونــد مومنیــن همــه زمان هــا را دعــوت فرمــوده: 

1. آلوسی، محمود بن عبداهلل، روح المعاني، ج 12، ص220� 
کــه نــازل شــده نــرم  کــه دل هایشــان بــراى یــاد خــدا و و قرآنــی  2. یعنــی: »آیــا بــراى اهــل ایمــان وقــت آن نرســیده 
گاه  ــود، آن  ــده ب ــان داده ش ــه آن ــمانی ب ــاب آس کت ــن  ــش از ای ــه پی ک ــند  ــانی نباش کس ــد  ــود؟ و مانن ــن ش و فروت
گشــت، در نتیجــه  ــی  ــان طوالن ــر آن ر و دراز[ ب ــه آرزوهــاى دو ــودن ب ــا و مشــغول ب ــور دنی زگار ]ســرگرمی در ام رو

ــد«. ــان نافرمــان بودن ى از آن ــل انعطــاف شــد، و بســیار دل هایشــان ســخت و غیــر قاب
کمــال الدیــن  ــن علــی،  ــه، محمــد ب ی ــن بابو ــوار، ج 51، ص54، ح 36؛ اب ــر، بحــار األن  3. مجلســی، محّمــد باق

و تمام النعمة، ج1، ص 65�
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کــه ایمانشــان ظاهــری نباشــد و بــه راســتی بــا  کــه ایمــان آورده انــد بهتــر اســت  آنانکــه 
یــاد خــدا دلهایشــان نــرم و خاضــع شــود و در برابــر آیــات قــرآن پذیــرا و مطیــع باشــند 
کتــاب آســمانی داشــتند ولــی  کــه آنهــا نیــز  و یهــود و نصــاری مایــه عبرتشــان باشــند 
یرا  واقعــا بــدان پایبنــد و عامــل نبودنــد و دلهایشــان در برابــر حــق خاضع و پذیــرا نبود ز
ــد  ــه مهــدی آخرالزمــان دارد؟! کســی نمی دان ــد. حــال ایــن چــه ربطــی ب ــدکار بودن ب

مگــر روات جاعــل جاهــل!!«.1

كــرد.  كــه بــر منطــق برقعــی، نبایــد از آن عــدول  1_ در شــأن نــزول ایــن آیــه عباراتــی ذكــر شــده 

ــه را شــرح داده و  ــات، آی ــا اســتفاده از ســیاق آی كــه خــود، همــواره ب ــه عبــارت دیگــر، برقعــی  ب

هرگونــه تفســیری خــارج از ســیاق یــا شــأن نــزول را مــردود می دانــد، در ایــن آیــه نیــز نبایــد از 

ــیوطی و  ــرد. س ــر بگی ــزول در نظ ــأن ن ــارج از ش ــام و خ ــی ع ــرده و معنای ك ــدول  ــود ع ــای خ مبن

كــه ایــن آیــه در عتــاب مهاجریــن نــازل شــده اســت:  دیگــران2 در شــأن نــزول ایــن آیــه آورده انــد 

یــه عــن أنــس ال أعلمــه اال مرفوعــا إلــی النبــي؟لص؟ قــال  اســتبطأ  »و أخــرج ابــن مردو
ِذیــَن 

َّ
ِن ِلل

ْ
ــْم َیــأ

َ
 ل

َ
اهلل قلــوب المهاجریــن بعــد ســبع عشــرة مــن نــزول القــرآن فانــزل اهلل  أ

وُبُهــْم ِلِذْکــِر اهلِل  اآلیــة«.3
ُ
ْن َتْخَشــَع ُقل

َ
آَمُنــوا أ

ــه  ــی ب ــد ارتباط ــت و نمی توان ــن اس ــأن مهاجری ــه در ش ــن آی ــی، ای ــای برقع ــر مبن ــن ب بنابرای

"مؤمنیــن همــۀ زمان هــا" داشــته باشــد. )پاســخ نقضــی(

كه برقعی از این آیه ارائه نموده اسـت، خداوند مومنیِن همه زمان ها  2_ بر اسـاس تفسـیری 

را دعـوت فرمـوده كـه بـا یـاد خـدا دلهایشـان نرم و خاضع شـود و در برابر آیات قـرآن پذیرا و مطیع 

باشـند. چه اسـتبعادی دارد كه مؤمنین آخرالّزمان نیز مشـمول این آیه باشـند؟

ــا بطنــی از  كــه می توانــد تأویــل ی 3_ در روایــات دیگــر، وجهــی از ارتبــاط ایــن آیــه _وجهــی 

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 177�
2. آلوســی، محمــود بــن عبــداهلل، روح المعانــي،ج 14، ص 179؛ خطیــب شــربینی، محمــد بــن احمــد، الســراج 

المنــي، ج 4، ص218 و... 
3. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، الدر المنثور فی التفسیر بالماثور، ج 6، ص174� 
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كــه طــول  كــه بی ارتبــاط بــا ظاهــر آیــه نیســت  آیــه باشــد _ بــا حضــرت مهــدی؟ع؟ آمــده اســت 

كــرد: غیبــت بســیاری را دچــار قســاوت قلــب خواهــد 

ُُهْم  و�ب
ُ
ل

َ��تْ �تُ �تَ
َمُد �نَ

أَ
ا

ْ
ِهُم ال �یْ

َ
�اَل َعل

ُل �نَ �بْ
ا�بَ ِم�نْ �تَ ِك�ت

ْ
وا ال و�تُ

أُ
�نَ ا �ی ِ دن

َّ
وا َکال و�نُ

ُ
ك َ »قوله تعالی  >َو لا �ی

<  عــن أبــي عبــد اهلل؟ع؟: نزلــت هــذه اآلیــة فــي أهــل زمــان الغیبــة و  و�نَ اِس�تُ ُهْم �ن ٌ� ِم�نْ �ی َو َک�شِ
أّیامهــا دون غیرهــم، و األمــد أمــد الغیبــة«.1

بر این اساس، روایت با ظاهر آیه نیز سازگار است.

عنکبوت: 10

�نْ  �أِ
َ
ِه َو ل

َ
ا�بِ الّل اِس َکَعدن

هتَ ال�نَّ �نَ �تْ َعَل �نِ َ ِه �ب
َ
َی �نِی الّل ودنِ

أُ
ا ا دن اإِ

ِه �نَ
َ
الّل ا �بِ

َم�نَّ
آ
وُل ا �تُ َ اِس َم�نْ �ی

>َو ِم�نَ ال�نَّ
�ن <.2 م�ی

َ
عال

ْ
ما �نی  ُ�ُدوِ� ال َم �بِ

َ
ْعل

أَ
ا ُه �بِ

َ
َس الّل �یْ

َ
 َو ل

أَ
ْم ا

ُ
ا َمَعك

ا ُک�نَّ
�نَّ  اإِ

�نَّ
ُ
ول �تُ �یَ

َ
َك ل ِ

ْصٌ� ِم�نْ َ��بّ اَء �نَ �ب

روایت مورد نظر: 

 
َ
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ــه نیــز، برخــاف اّدعــای همیشــگی خــود در تفســیر، بعــد از ذكــر  برقعــی در تفســیر ایــن آی

كــرده و می نویســد: شــأن نــزول، ارادۀ عــام 

»به هر حال این آیه مربوط به کسانی است که ایمان آورده و یا اظهار ایمان می کنند 

ــریف، ج 1،  ــه الش ــی فرج ــل اهلل تعال ــب عج ــة الغائ ــات الحج ــي إثب ــب ف ــزام الناص ــی، إل ــرى، عل ــزدى حای 1. ی
ص93�

کــه در راه خــدا  ردیــم. پــس هنگامــی  ینــد: بــه خــدا ایمــان آو کــه می گو کســانی هســتند  2. یعنــی: »و از مــردم 
شــکنجه و آزار شــوند، شــکنجه و آزار مــردم را ماننــد عــذاب خــدا ]غیــر قابــل تحمــل [ شــمارند ]و از بیــم ادامــه 
ى و غنیمــت [  ز ى و نصرتــی ]چــون پیــرو ردگارت یــار گــر از ســوى پــرو یافتنــش از ایمــان دســت برمی دارنــد[، و ا
ینــد: مــا هــم بــا شــما بودیــم. آیــا ]حــال آنــان از دیــد خــدا پنهــان اســت [ و  بیایــد، ]بــه مؤمنــان [ قاطعانــه می گو

گاه تــر نیســت؟«. خــدا بــه آنچــه در ســینه هاى جهانیــان اســت ]از همــه [ آ
 3. مجلســی، محّمــد باقــر، بحــار األنــوار، ج 51، ص 48، ح12؛ قمــی، علــی بــن ابراهیــم، تفســیر قمــی، ج2، 

ص 149�
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و چون به سـختی مبتال شـوند، از دین برمیگردند و چون نصرتی به مومنین برسـد و 
منفعتی پدیدار شـود می گویند ما باشـما بودیم و هیچ ربطی به مهدی قائم ندارد«.1 

می گوییم:

كــه در  كــه در تفاســیر بــرای ایــن آیــه ذكــر شــده مربــوط بــه منافقانــی اســت  1_ شــأن نزولــی 

زمــان حیــات پیامبــر خــدا در مّکــه زندگــی می كردنــد. طبــری آورده اســت:

ــا   آَمّنَ
ُ

ــاِس َمــْن َیُقــول »أخبرنــا عبیــد، قــال: ســمعت الضحــاك  یقــول: قولــه: َو ِمــَن الّنَ
ِبــاهلِل  اآلیــة، نزلــت فــي نــاس مــن المنافقیــن بمکــة کانــوا یؤمنــون، فــإذا أوذوا و أصابهــم 
بــالء مــن المشــرکین، رجعــوا إلــی الکفــر مخافــة مــن یؤذیهــم، و جعلــوا أذى النــاس 

کعــذاب اهلل«.2 فــي الدنیــا 

مشابه این سخن در تفاسیر دیگر ذكر شده است. برای نمونه، آلوسی می نویسد:

»و اآلیة نزلت في ناس من ضعفة المسلمین کانوا إذا مسهم أذى من الکفار وافقوهم و 
ید و السدي:  کانوا یکتمونه من المسلمین و بذلك یکونون منافقین، و لذا قال ابن ز

إن اآلیة في المنافقین فرد اهلل تعالی علیهم ذلك بقوله سبحانه«.3

كــه ایمــان آورده و عمــل صالــح انجام  گــر عمــوم كســانی  2_ بــر مبنــای شــرح برقعــی بــر آیــه، ا

داده انــد مدنظــر اســت، بــر چــه اساســی مهــدی؟ع؟ از میــان آنان اســتثناء می شــود؟!

کتاب: نمایی از روند 

كاربرد دارد: قرآن بسندگی  كه در دو معنای جدا از هم  1_ قرآن بسندگی اعتقادی است 

در تفسیر قرآن و قرآن بسندگی در هدایت بشر. شاخه اول »قرآن بسندگی در تفسیر« است؛ 

كمک خود قرآن؛ و شاخۀ دوم  به معنای طرد روایات از حیطه تفسیر قرآن و فهم آیات فقط به 

»قرآن بسندگی در هدایت بشر«، به این معنا كه بدون سخنان پیامبر و امامان؟مهع؟ نیز هدایت 

1. برقعی، ابوالفضل، بررسی علمی در احادیث مهدی، ص 158�
2. طبرى، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج 20، ص 85�

3. آلوسی، محمود بن عبداهلل، روح المعاني، ج 10، ص345�
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كافی است. برقعی در هر دو معنا، در  كامل برای انسان حاصل می شود و قرآن برای هدایت، 

دو بخش از حیات علمی خود، رویکردهایی متفاوت و در تهافت با یکدیگر دارد و به عبارت 

دیگر، به هر دو نوع فوق معتقد است و هدایت قرآن را برای بشر كافی می داند.

2_ برقعی برای اثبات نظریه خود مبنی بر قرآن بسندگی در هدایت بشر، به آیات قرآن، 

و دلیل  كرده  استناد  ادله جامعه شناختی  برخی  و  امامان؟مهع؟  و  اكرم؟مص؟  پیامبر  روایات 

و  معارف  احکام،  تمام  »وجود  قران،  آیات  برخی  گزینش  با  او  است.  نکرده  اقامه  عقلی 

مایحتاج بشر در قرآن«، »انحصار هدایت بشر در قرآن« و »قرآن، میزان و مرجع رفع اختاف 

كه در "اهمیت قرآن" وارد  كمک روایاتی  است« سعی در اثبات نظریه خویش دارد. سپس با 

شده است، و برخی دالیل دیگر، قرآن بسندگی در هدایت بشر را نتیجه می گیرد. برقعی در 

گرفته و این خود تفاوت دیدگاه او را با قرآنیون هند و  كمک  این مسیر، از احادیث خاصی 

كه ثبوتا منکر سنت و حدیث هستند، نشان می دهد. مصر 

كفایــت قــرآن بــرای هدایــت  3_ برقعــی، در تــاش بــوده اســت بــا اســتناد بــه برخــی روایــات، 

كــه رجــوع  كنــد؛ حــال آنکــه محتــوای روایــات نشــان دهنده ایــن حقیقــت اســت  بشــر را اثبــات 

بــه اهــل بیت؟مهع؟واجــب بــوده و رجــوع بــه قــرآن مــا را از اطاعــت اهــل بیــت؟مهع؟ بی نیــاز 

كــه نشــان دهنده لــزوم اطاعــت و اخــذ  نمی كنــد. روایــات فراوانــی در جوامــع روایــی وجــود دارد 

هدایــت از اهــل بیــت؟مهع؟ اســت.

قرآنیون در جهان اسام، نفی سنت و حدیث است. در ضمن  4_ مهم ترین شاخصه 

نگارش این رساله، معلوم ش د كه برقعی علی رغم بی مهری ها و بی توجهی هایش به حدیث، 

گر  گاه به صراحت حجیت حدیث را نفی نکرده و منکر لزوم سنت نشده است. وی ا هیچ 

چه بارها در جنبه ایجابی قرآن را برای هدایت بشر، تبیین خود و حتی صدور احکام فقهی 

كافی دانسته است اما در جنبه سلبی هیچگاه به صراحت سنت و حدیث را نفی نکرده  

كافی است، عقیده ای همچون  كه قرآن در هدایت بشر  است. بر این اساس برقعی در این 

كه در مقام ثبوت، حجیت حدیث را انکار نمی كند، با آنان  قرآنیون دارد و در این مطلب 
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كثر روایات را با شاخصه های  متفاوت است. ولی در مقام وقوع و اثبات، مشاهده می شود كه ا
خود، صحیح نمی داند و نمی پذیرد.

گون معنایی است و نمی توان تفسیر آن را در یک سطح و مرتبه  گونا 5_ قرآن دارای مراتب 
كه معارف قرآن، از جهت ظهور و خفاء و سهولت و صعوبت  كرد. لذاست  خاص محدود 
فهم آنها از الفاظ و عبارات آیه، به سه قسم تقسیم می شوند: قسم اول: بی نیاز از تفسیر هستند 
كام عربی فهمیده می شوند. قسم دوم: ویژه راسخان در علم است و فقط عده  و با دانستن 
ای خاص از اولیاء به فهم آن می رسند. قسم سوم: مابین قسم اول و دوم می باشد یعنی تمام 
و  كرم  ا پیامبر  به  قرآن  فهم  كردن مطلق  مردم هستند. پس منوط  برای  تفسیر  نیازمند  آیات 
معصومان؟مهع؟ _ با اینکه اعتبار سخن معصوم نیز از ناحیه خود قرآن است _ ، قابل پذیرش 
نیست اما این دلیل نمی شود تا مانند برقعی فهم قرآن را بی نیاز از كام معصومان بدانیم؛ زیرا 
معتقدیم قرآن دارای فهم حداقلی و حداكثری است. فهم حداقلی فهم انسان های عادی و 

فهم حداكثری فهم انسان های برگزیده الهی یعنی معصومان است.

كتاب خدا دارای ظهر و بطنی است، در میان ِفرق مسلمین  كه  6_ از طرفی این مسئله 
مشهور است. در چنین فضایی، برقعی بدون توّجه به عقیدۀ مسلمین نسبت به وجود بواطن 
كه خبر از بطون قرآن می دهند. نقطۀ اختاف  قرآن، سعی در نادرست انگاشتِن روایاتی دارد 
بین علمای امامّیه و برقعی در اینجاست كه آنگاه كه سخن از روایات تأویلی به میان می آید، 
به هیچ روی ظاهر آیات در نزد امامّیه از حّیز انتفاع خارج نشده و همچنان حجّیت دارد. 
كنار می زنند.  كنار ظاهر آیه، پرده هایی از معارف قرآنی را برای مؤمنین  بلکه این روایات در 
هم چنین شیعه معتقد است، مفاهیم به دست آمده از آیات قرآن در بدو امر، بر موارد دیگرى 
به تعبیر  بود.  اتفاق می افتد، قابل تطبیق خواهد  نزول در طول اعصار  كه مشابه مورد شأن 
گر آیه اى در رابطه با منافقی در عصر پیامبر؟لص؟ نازل شده است، این گونه نیست كه  دیگر، ا
كاربرد خویش را از دست دهد، بلکه مفاهیم آیات قرآن جریان  با مرگ آن منافق، آن آیه نیز 

دارند و مخصوص به زمان خاصی نیستند.

7_ در اندیشۀ برقعی، جریان داشتن آیات در طول زمان جایی نداشته و معنای آیه را در 
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مخاطبان نزول خاصه می كند. مگر آن كه شأن نزولی برای آیه موجود نباشد و ضمنًا الفاظی 

كه روش تفسیری او، ظاهرگرایِی ِصرف  عام در آیه موجود باشد. به عبارتی می توان نشان داد 

گاه به اقوال  است. او هم چنین برای نشان دادن صّحت اّدعای خود در ضمن نقد روایات، 

مفّسرین شیعه استناد می كند. این استنادات گاه با مصادره به مطلوب نسبت به بیان مفّسر 

كه به  گاهی به صورت نمایش بخشی از قول مفّسر و زمانی تنها نسبت ناروایی است  است، 

مفّسر داده شده است.

كه در دو قسمت حیات علمی خویش نگاشته است و نیز مقایسۀ  8_ بررسی آثار برقعی 

كه برقعی، در بسیاری از عقاید، از عقاید  محتوای آن ها، شواهد فراوانی به دست می دهد 

كه مورد تأیید  گرویده است و این مسئله ای است  كرده و به سمت وهابّیت  امامّیه عدول 

برخی اندیشمندان قرار دارد.

۹_ ابوالفضل برقعی، برخاف اعتقاد فریقین و حّتی برخی سلفیون وجود مهدی را "موهوم" 

گروه های اسامی بر این قول  و اعتقاد به وی را ساختۀ دست خرافه فروشان می داند. غالب 

متفق اند كه در آخرالزمان، مردی از نسل پیامبر گرامی اسام و از فرزندان فاطمه زهرا؟مهع؟  دختر

 رسول خدا؟لص؟  ظهور می كند كه دنیا را پر از عدل و داد خواهد كرد و دولت حق را برپا می سازد؛ 

 دولتی كه تمام جهان را فرا خواهد گرفت. احادیث مهدویت نزد شیعه و سنی، متواتر معنوی است 

و ضعف احتمالی بعضی از احادیث این موضوع گردی بر دامان صّحت این اعتقاد نمی نشاند.

احادیث  در  »بررسی علمی  كتاب  بر  مروری  با  نیز  و  برقعی  آثار مختلف  با مطالعۀ   _10

كه در آن، مکّررًا به علما و بزرگان شیعه  مهدی«، با عباراتی از ناحیۀ برقعی مواجه می شویم 

هم چون شیخ صدوق، عامۀ مجلسی و دیگرانی از معاصران، با الفاظی ناشایست اسائۀ 

ادب شده است. به نظر می رسد عالمان دینی، با پرهیز از این گونه ادبیات و باال بردن قّوت 

كه عالمان سترگ،  استدالل می توانند عظمت یک عالم رّبانی را به نمایش بگذارند. روشی 

همواره به آن مقّید بوده اند.

11_ در طی نگارش این كتاب و با مطالعۀ تعداد قابل توّجهی از آثار برقعی، معلوم شد كه 
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شیوۀ برقعی در رد اعتقادات شیعیان، رویکردی ثابت و تکرارشونده است. به عبارت دیگر 

گر وی معتقد به بطون مختلف برای آیات نیست، این تفّکر در تمامی نگارش های او قابل  ا

به  ارائۀ پاسخ مناسب  از مبانی وی و سپس  با تهیۀ فهرستی  این نوشتار  رؤیت است. در 

كردن مبانی وی شده است. آن ها، سعی در بی اعتبار 

کالم آخر 

 شهرستانی )صاحب كتاب الملل و النحل( چهرۀ مقبول و نام آشنای عرصۀ كام در میان 

اهل تسّنن، در تفسیر خود »مفاتیح االسرار و مصابیح االبرار« پرده از حقیقتی تلخ بر می دارد: 

ن  لفاظ قد ترد فی القرآن مجملة، و إنما تفصیل القول فیها إلی المبِیّ »سّر آخر، أن األ
 

ّ
 ما دل

ّ
ل، و هو النبي؟لص؟؛ فإّنا ال نعرف من اللفظ المطلق المجمل إال المفِصّ

علیه من جهة اللغة و الوضع، و البیان بعد ذلک إلی المبّین، و المبّین مخصوص 
کر لتبّین للناس«. و ما قال: لیتبّین للناس، 

ّ
بالذکر؛ قال تعالی: »و أنزلنا إلیک الذ

کتاب اهلل«، فال یحتاج فی زمانه  حتی ال یسع لکلّ عربي یعرف اللغة: »حسبنا 
یله. و النائب عنه هو  إلی بیانه، و ال یعذر بأّنه إلی نایب ینوب عنه فی تنزیله و تأو
 لمورثه، ثم یرث 

ً ّ
الوارث عنه، و العلماء ورثة األنبیاء. و الوارث من یثبت الحّق أوال

عنه. فأّما من بطل حّق مورثه لم یکن وارثًا عنه«.1 

بر مبنای توضیح شهرستانی، چند نکته حاصل می شود: 

یک. الفاظ، در قرآن مجمل اند.

دو. تفصیل قرآن به مبّین قرآن یعنی پیامبر؟ع؟ سپرده شده است. 

كلمات را. سه. بدون تعلیم پیامبر، از قرآن فقط لفظ را می شناسیم و نه ژرفای 
اس...<؛ 2 �ن لل�ن ّ �ی �ب  چهار. این منصب به نّص قرآن به پیامبر سپرده شده است كه فرمود: >... ل�ت

كنی...«.  یعنی: »... برای اینکه تو _ ای پیامبر _ برای مردم تبیین 

1. شهرستانی، عبدالکریم، مفاتیح االسرار، ج 1 ص 56� 
2. نحل: 44�
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پنج. خداوند نفرمود: لیتبّین للناس )برای مردم به خودی خود روشن شود(. 

كتاب  كه »حسبنا  شش. از این رو یک اعرابی بیابان گرِد بی خبر از ادبیات عربی را نرسد 

اهلل« بگوید.

هفت. نایب پیامبر، عاِلم به علم نبوی و وارث علم او است. 

هشت. وارث كسی است كه ابتدا حّقی برای موَرث ثابت كند، آنگاه برای خود ادعا كند 

كه آن حّق را به ارث ُبرده است. 

ُنه. كسی كه حّق علم قرآن را برای مورث خود ثابت نداند، در چه مورد خود را وارث پیامبر 

می داند؟ 

كه برای  گفته شد، شهرستانی همچنین به تحّیر امت، آن هنگام  كه پیشتر  همان گونه 

فراگیری حقایق قرآن به اهل بیت؟مهع؟ رجوع نکردند، اشاره می كند و منشأ این سرگشتگی 

گردانِی عمدِی آنها از آیات خدا یعنی اولیای او می داند. اّمت و تحّیر خواص را، روی 

كه شیعۀ امامّیه، با اتکا به نصوصی چون حدیث شریف  این حقیقت، همانی است 

ثقلین، بدان معتقد است.

 )!( تا خفتگان  كشیدند  فریاد  پدرانه،  از سِر وظیفه و شفقت  كه رسول رحمت،  آن گاه 

كه: بیدار شوند 

ای مردم!

یسمان قرآن و عترتم، توأمان است! یختن به ر تنها راِه نجات، درآو

قرآن بدون عترت و عترت بدون قرآن، متصور نیست!

از آن ها پیشی نگیرید و در صدد آموختِن مطلبی بدیشان نباشید. 

كه: ف رسوِل راستگوست 
ّ
این، وعدۀ بدون تخل

ایــن هــردو امانــِت خــدا و رســول، درآویزیــد، نجــات معنــا دارد وگرنــه،  بــه  كــه  مــادام 

شماســت! ی  رو پیــش  ضالــت 
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 جدول شماره 1: مقایسۀ آیات درج شده درمقالۀ مورد تأیید برقعی
کتاب خویش کید شده توسط برقعی در   و آیات تأ

آیاتردیف
مقالۀ مندرج 
كتاب  در 

)فصل سوم(

باب اآلیات 
المؤوله بقیام 

القائم
ماحظات

**بقره 3و14
توبه 33 - 2

صف ۹
كید مکّرر نویسنده قرار ** مورد تأ

گرفته است
-*هود 386
كید مکّرر نویسنده قرار **انبیاء 4105 مورد تأ

گرفته است
كید مکّرر نویسنده قرار **نور 555 مورد تأ

گرفته است
نمل 82 و 6

83
*-

كید مکّرر نویسنده قرار **قصص 75 مورد تأ
گرفته است

-*غافر 811
-*شمس ۹3

که برقعی بر روایات وارد ساخته است جدول شماره 2: عناوین اشکاالتی 

یان و علما1 اسائۀ ادب به راو
کتب رجالی2 یان بدون ارجاع به  تضعیف راو
بی اعتنایی به بحِث »وجوه«3
اشاره به محّل نزول سوره و استفاده از آن در تفسیر )مّکی و مدنی(4
سیاق آیات5
بی اعتنایی به بحِث »جری و تطبیق« و “بطون قرآن” و منحصر دانستِن آیه در شأن 6

نزول و یا ظهر آیات
یل آیات7 استفاده از اقوال مفسّرین شیعه بر علیِه تأو
اشکال به متن8
بحث لغوی و نحوی9
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جدول شماره3: منابع علمۀ مجلسی در اخذ روایات موّؤله به حضرت مهدی؟ع؟

شماره روایتمنبع 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12تفسیر علی بن ابراهیم

بــن  فــرات  تفســیر  ابراهیــم -  بــن  تفســیر علــی 
ابراهیــم

22-21-20-19-18-17-16-15-14-13

23خصال

24ثواب األعمال

25کمال الدین - ثواب األعمال

26کمال الدین - غیبۀ شیخ - غیبۀ نعمانی

27کمال الدین - غیبۀ شیخ

28-29-36-37کمال الدین

30کمال الدین - غیبۀ نعمانی

31-32-33-35غیبۀ شیخ

یــل  تأو و  الفوائــد  جامــع  کنــز   - شــیخ  غیبــۀ 
معــًا الظاهــره  اآلیــات 

34

39-40-41-42-43-44-45-46-47-تفسیر عّیاشی
48

49-50-51-52-53غیبۀ نعمانی

یل اآلیات الظاهره معًا 55-56-57-59-60کنز جامع الفوائد و تأو

58کنز جامع الفوائد و تفسیر فرات بن ابراهیم

61تفسیر فرات بن ابراهیم

62-63-64الکافی

65انوار المضیئه

66نهج البالغه
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نمودار شماره 1: فراوانی منابع بحاراألنوار در باب "اآلیات المّووله بقیام القائم"

نمودار شماره 2: فراوانی اشکاالت برقعی بر روایات"آیات المّووله بقیام القائم"
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جدول شماره4: نمایی از اشکاالت وارده بر روایات ذیل آیات مهدویت )بر اساس جدول شماره 2(

123456789
****توبه: 32

**صف: 13
***مریم: 75

***طارق: 17-15
**اللیل: 2-1
***الملک: 30

التوبه: 32 والصف: 9
موجود نیست
***غاشیه: 2-1
****انعام: 158

یر: 16-15 ***تکو
***بقره: 3-1

یات: 23-22 ***ذار
**حدید: 17
قصص: 5
*حدید: 16

**آل عمران: 140
**مائده: 3
**توبه: 3

*نحل: 45-44
**مّدثر: 9-8

نور: 55
***الّرحمن: 41

***سجده: 21-20
***قلم: 15 / مطّففین: 13

***المدثر: 48-38
***ص: 88-86
*فّصلت: 53

****هود: 8
****ابراهیم: 5

*****اإلسراء: 8-4
****طه: 113

***األنبیاء: 12
األنبیاء: 105

**حج: 39
*حج: 41
**حج: 60

*الشعراء: 4-3
****نمل: 62

*عنکبوت: 10
****شوری: 41

**قمر: 1
الرحمن: 64
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ش13۹0.
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اإلسامی، بی جا، بی تا .
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وجوه و نظائر«، قــم، 13۹4.
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العربــی، لبنــان _ بیــروت، 1422 هـــ.ق.
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مجلســی، محمــد باقــر بــن محّمــد تقــی، بحــار األنــوار، چــاپ دوم، دار إحیــاء التــراث العربــی، بیــروت، . 186
1403 ق.

مجلســی، محمد باقر بن محمد تقی، مرآة العقول فی شــرح أخبار آل الرســول، چاپ دوم، دار الکتب . 187
االسامیه، تهران، 1404 ق.

مجلسی، محّمد باقر، عین الحیاة، انوار الهدی، بی جا، بی تا.. 188
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كرمانــی و علــی پنــاه . 18۹ مجلســی، محّمدتقــی، روضــة المّتقیــن، محقق/مصحــح: حســین موســوى 
اشــتهاردى  ، مؤسســه فرهنگــی اســامی، قــم ، 1406 ق  .

محاتــی، ذبیــح اهلل، بررســی افــکار و دیدگاه های ابوالفضل برقعی، تحقیق: محمد باقر نحــوی، تهران، . 1۹0
راه نیکان، 13۹1ش.

مدرسی، محمدتقی، من هدى القرآن، چاپ: 1، دار محبی الحسین، ایران – تهران، 141۹ هـ.ق.. 1۹1

مسعودى، علی بن حسین، اثبات الوصیة، چاپ سوم، بی نا، قم، 1426/1384.. 1۹2

مصباح یزدی، محمدتقی، قرآن شناســی )مجموعه كتب آموزشــی معارف قرآن(، محقق/مصحح: . 1۹3
غامعلی عزیزی كیا، انتشــارات مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امام خمینی)ره(، قم، 13۹2.

مطّهــری، مرتضــی، قیــام و انقــاب مهــدی؟ع؟ از دیــدگاه فلســفه تاریــخ، چــاپ ســیزدهم، انتشــارات . 1۹4
صــدرا ، 1373. 

مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، تهران، بی تا.. 1۹5

معرفت،  محّمد هادی، تلخیص التمهید، مطبعه ستاره، قم، 1433ق.. 1۹6

معرفــت، هــادی، ا لتفســیر و المفســرون فــی ثوبه القشــیب، الجامعه الرضویه للعلوم االســامیه، ایــران_ . 1۹7
مشــهد، 1418ق .

مفید، محمد بن محمد، »الرساله العددیه«، ضمن الدر المنثور، قم، 13۹8ق.. 1۹8

َمقِدسی، مطّهر بن طاهر، البدء و التاریخ، بی جا، مکتبة الثقافة الدینیة، بی تا.. 1۹۹

مکارم شیرازى، ناصر، پیام قرآن، چاپ: ۹، دار الکتب اإلسامیة، ایران _ تهران، 1386 ه.ش.. 200

مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، دار الکتب اإلسامیة، تهران، 1374 ش. . 201

مکــی بــن حمــوش، الهدایــة إلــی بلــوغ النهایــة، چــاپ: 1، جامعــة الشــارقه_ كلیــة الدراســات العلیــا و . 202
البحــث العلمــی، امــارات _ شــارجه، 142۹ هـــ.ق.

منسوب به جعفر بن محمد؟ع؟، مصباح الشریعة، چاپ اول، بی نا، بیروت، 1400ق.. 203

میبــدى، احمــد بــن محمد، كشــف االســرار و عــدة االبرار ) معروف به تفســیر خواجه عبداهلل انصــارى(، . 204
چــاپ: 5، امیــر كبیر، ایران _ تهــران، 1371 هـ.ش.

نجاشــی، احمــد بــن علــی، رجــال النجاشــی، چــاپ ششــم، مؤسســة النشــر االســامی التابعــه لجامعــة . 205
المدرســین بقــم المشــرفه قــم،  1365 ش.

نحــاس، احمــد ابــن محمــد، كتــاب ناســخ والمنســوخ فــی القــرآن الکریــم، موسســه الکتــب الثقافیــه، . 206

بیــروت، بی تــا.
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نعمانــی، محّمــد بــن ابراهیــم، الغیبــة للنعمانــی ، تحقیــق: غفــارى، علــی اكبــر، نشــر صــدوق ، تهــران، . 207

13۹7ش.

نورى، حسین بن محمد، ُمسَتدَرُك الَوسائل و ُمسَتنَبُط المسائل، چاپ اول، تقی، قم، 1408ق.. 208

واحدی، علی بن احمد، اسباب نزول، تحقیق: داوودی، صفوان، دارالقلم، بیروت، 1415ق.. 20۹

واسطی بغدادی، احمد بن حسین، الرجال )البن الغضائری(، چاپ اول، بی نا، قم، 1364 ش.. 210

یــزدى حایــرى، علــی، إلــزام الناصــب فــی إثبــات الحجــة الغائــب عّجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف، . 211

چــاپ: اول، بیــروت، 1422 ق.

مقاالت
گرمــارودی، فصلنامــه  212.  آقــا بــزرگ تهرانــی، رســاله فــی الکافــی، محقق/مترجم:ســید مرتضــی موســوی 

تخصصــی مطالعــات قــرآن و حدیــث ســفینه، ش 2، بهــار 1383.
213.  آقایــی، ســّید علــی، معرفــت كامــی، قــرآن بســندگی و انــکار حجّیــت حدیــث، شــماره ســوم، ســال 

اول_ پاییــز 138۹، ص 114-۹3.
214.  احمــدی میانجــی، علــی، آیــه والیــت: چنــد نکتــه و چنــد پرســش و پاســخ، ســفینه، شــماره 13، 

.1385
215.  اســعدی، محمــد، جریان شناســی قرآن بســندگی در دو قــرن اخیــر؛ نگاهــی بــه شــبه قاره هنــد و 

كشــورهای عربــی، حدیــث اندیشــه، شــماره 1، 1385ش.
216.  ایزدپناه، عّباس، اثبات صدور حدیث، فصلنامه علوم حدیث، شماره 4، 1376ش.

كبــر، حاصلــی ایرانشــاهی رحیــم، مجلــه آمــوزه هــای قرآنــی،   شــماره 21، بهــار و  217.  بابایــی، علــی ا
.13۹4 تابســتان 

كید بر شــناخت مســتضعفین، ســفینه، شــماره  كبــر، تفســیر تطبیقــی آیــۀ 55 نــور با تأ 218.  بابایــی، علــی ا
68، پاییز 13۹۹.

ه معرفت، ش 107، 1385.
ّ
21۹.  باقریان، استقال معنایی فرازهای قرآنی، مجل

ه التمّدن اإلسامّیه، 1418ق.
ّ
220.  البانی، ناصرالدین، حول المهدّی، مجل

كریــم، ترجمــان وحــی، شــماره  221.  جعفــری، یعقــوب، ضــرورت شــناخِت وجــوه و نظایــر در ترجمــه قــرآن 
4، 1377ش.

222.  حاج خلیلی و نقی پور، رضا و ولی اهلل، كتاب قیم، شماره2، 13۹0.
كوشــش بهاءالدیــن  223.  حاجــی میرزایــی، فــرزاد، »مکــی و مدنــی«، دانشــنامه قــرآن و قرآن پژوهــی، بــه 

خرمشــاهی، 1377ش.
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224.  حســینی كاشــانی، فاطمــه مرضیــه، آســیب شناســی تطبیــق قاعده ی ســیاق در تفســیر آیــات قرآن، 
حســنا، ش 21، 13۹3.

كید بر كتاب كســر الصنم(،  225.  حســینی، ســرور، كافــی و كلینــی از دیــدگاه فریقیــن و مستشــرقان )بــا تأ
طلوع تابســتان، شماره 26، 1387ش.

226.  خوانین زاده، محمد علی، »رسول«، دانشنامه جهان اسام، 13۹3ش.
227.  ذوالفقاری، حسن، الوجوه و النظائر فی القرآن، كیهان اندیشه، ش 30، خرداد و تیر 136۹ش.

كتــاب بصائــر الدرجــات در میــراث حدیثــی  228.  رحیمــی، جعفــر، جایــگاه محّمــد بــن حســن صّفــار و 
ــه ســفینه، ســال دوازدهــم، شــماره 45، ص 114-81.

ّ
شــیعه، مجل

22۹.  ســلیم، محمدنبــی، برخــی جریان هــای دگراندیــش در عصــر پهلــوی، فصلنامــه علمــی و پژوهشــی 
تاریــخ اســام، ســال دوم، شــماره ششــم، بی تــا. منتشــر شــده در 24 آبــان 13۹3.

یــارت عاشــورا، فصلنامــه  بــاب اعتبــار ســنجی ز 230.  شــبیری زنجانــی، ســّید موســی، ســخنی در 
بهــار 1386. قــرآن و حدیــث ســفینه، شــماره 14،  تخصصــی مطالعــات 

كــه خــود را اصاحگــران دینــی مــی نامیدینــد، یــاد ایــام، شــماره 56،  231.  غامــی، فتــاح، دگــر اندیشــانی 
138۹ش.

232.  فرزانــه، ســّید بابــک، ترجمــه فعل هــای مضــارع در قــرآن، مقــاالت و بررســی ها، دفتــر7 علــوم قــرآن، 
پاییــز و زمســتان1383.

پاییــز  كاشــانی، مهــدی، ســلفیه و تقریــب، فصلنامــه هفــت آســمان، شــماره 47،  233.  فرمانیــان 
138۹ش.

234.  قاســم پــور، محســن، مقایســه دیدگاه هــای رجالــی ابــن غضائــری و نجاشــی، دوفصلنامــه حدیــث 
پژوهــی، شــماره نهــم، بهــار و تابســتان 13۹2.

235.  كنعانی، سّید حسین، نقد هرمونتیک از دیدگاه نظریه سیاق، مشکاه، ش 10۹، 138۹.
236.  محّمــدی فــام و فرمانیــان، فریــدون و مهــدی، تحلیــل و نقــد دالیــل ابوالفضــل برقعــی دربــاره 
قرآن بســندگی در هدایــت بشــر، پژوهــش نامــه ی مذاهــب اســامی، شــماره 5، بهــار و تابســتان 13۹5.
یــارت عاشــورا، علــوم  237.  محّمــدی مظفــر، محّمــد حســن، وجــود تضعیــف و تصحیــح اســناد ز

1385ش. پاییــز   ،41 ش  حدیــث، 
238.  مــروی، محّمــد هــادی، ســیزده نکتــه دربــارۀ قــرآن، فصلنامــه تخّصصــی مطالعــات قــرآن و حدیــث 

ســفینه، شــماره 17، زمســتان 1386.
23۹.  مشــفقی، محّمــد، بررســی مــراد از محّمــد بــن فضیــل در اســناد فقیــه، مركــز فقهــی امــام محّمــد باقــر، 

مــرداد 13۹6.   
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240.  مظفــری، راضیــه، معــارف، مجیــد، بررســی و نقــد مبانــی احمــد صبحــی منصــور در انحصــار 
كفــی مصــدرًا للتشــریع فــی اســام، پژوهشــنامه ثقلیــن:  كتــاب القــرآن و  كیــد بــر  منبعیــت قــرآن بــا تأ

دوره1، شــماره 1، بهــار 13۹3، ص2.     
241.  معــارف، مجیــد، ضوابــط فهــم حدیــث در لســان اهــل بیــت؟مهع؟، تحقیقــات علــوم قــرآن و حدیــث 

بهــار 1383 شــماره 1.
242.  مهدی نــژاد، ســمیرا )و دیگــران(، چرایــی تعبیــر »بعثــت« بــرای قیــام حضــرت مهــدی عجــل اهلل 
ــا 228، 13۹4ش.  ــماره 14، 1۹۹ ت ــی، ش ــث پژوه ــه حدی ــن،  مجل ــات فریقی ــریف در روای ــه الش ــی فرج تعال
یابــی نظریــه اختــاط آیــات مّکــی و مدنــی در ســوره های قــرآن،  243.  موســوی مقــدم، ســّید محّمــد، ارز
فصلنامــه علمــی پژوهشــی تحقیقــات علــوم قــرآن و حدیــث دانشــگاه الزهــراء؟اهس؟، ســال چهاردهــم، 

شــماره 4، زمســتان 13۹6.
كهــن تریــن اثــر در فــن وجــوه و نظائــر قــرآن«، مجلــه  244.  نجــار زادگان، فتــح اهلل، »كاوشــی در شــناخت 

دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه تهــران، شــماره 17۹، پاییــز 1385ش.
245.  نفیســی، شــادی، مبانــی جــری و تطبیــق از دیــدگاه عامــه طباطبایــی، پیاپــی 12، ســال ششــم، 

ــتان 13۹2. ــز و زمس ــماره دوم، پایی ش
كیــد بــر منابع اهل  246.  نــور محّمــدی، محّمــد رضــا، بازخوانــی احادیــث خلفــای دوازده گانــه پیامبــر بــا تا

ســنت، اندیشــه نوین دینی ســال هفتم، زمســتان 13۹0 شــماره 27.

پایان نامه:
كارشناســی ارشــد، دانشــگاه قــم،  كریــم، پایــان نامــه  247.  آزاد، اصغــر، مبانــی و نقــش ســیاق در قــرآن 

.1383

248.  ادری، مرتضــی، بررســی و نقــد كتــاب االخبــار الدخیلــه، پایــان نامــه ارشــد، دانشــگاه عامه طباطبایی، 

138۹ش. 
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